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lKrNNsrr/IrD. vsg
I ''iti kt l ko;:iLn'nta n:cd Kinncvcds
i församling vaicles till revisorer hrr
iGöra:r Sanci.n. KinnarD. och lvar Gus-
I tai'ron, s;uta, p, oön Tiif suppieantef
I hrr Sven Anclerssrn, Lofsgården, och
i l(arl Svensson, Slutarp.

--- Pastoratsstämma har hållits
med i{inner,'eds pastorat varvid en del
vai förrätt.ades. ?'i11 revisorer utsågs
hrr C*öran Fianclin, Iiinnarp, och Gus-
t.r..r Oskl"r:ssor:r. Brandstorp, med irrr
'j'orste::r Glrs1-avsson, Pråstgården, och
liinz)r .iosefs:;on, Eackgården, Vår-
kumla, som ersättare. Ti1l pastorats-
ombud viC ecklesiastika förrättning=
ar utsågs hrr Äxel Nilsson, Kinnarp,

lot9
Sordtennist

' Slut i, tr{innarps-kortrlen.
I(innarps korporationsserie i bord-

tennis ha| nu slutspclats ocir ef'r:er-
som segrarna var klara redan i sön-
ciags" knöi.s intresset tiil kampen om
andra platsen. Det blev Snickarna.
som tog hand om den, medan Folk-
skoians liLg slutade på tredje plats.

Resnlta.t av cle sista matcherna
sarnt slutstä.ltning:

l:r'olilskoian-Jordbr., lag I 6-1,
Snicl<ar,rna,---.Iordbr., lag II 6-2, Snic-
karna-Jordbr., iag I 5-5.

.Tabelien:
Diver:se
Snickarna
I-oli<shola.n

tJordhr., ia.g I
Jordbr., lag TI

- 
lG_

BCI.L
ldrottsplatsen, ÄSARF,

loch lilrik Andelsson, Lofsgården, meC
lhr'r Raqnar Johanssrn, SIutarp, och
i Os!<a.r Gl.lstairsson, F röjeredsled. som
I sup,'rleanter, Tiil ledamötel i boslälls-
Jnäänden från den 1 mars 1954 tilt
i cien 1 mais 195? omvaldes hr Fiagnar
! .Iohanson, Slutarp, rned hr lldits Jo-
liran.sson, Yäsi,arp, som ei:'s.

25 m. åL

4310
4130
41r1
4022
4022

18-17 4
75-22 2
1_4-22 0

br
biörkved

söndagen den 2,2 mars kl. 11.00; .

Blidsberg:Slutorp ll

S/u#wrps &{vqrr:
rekornmenderar sitt pri.r'na MJöL, såsom vete, rågs,i[t, sa,rrs,ikt.

honnnvafion, GöBNTNG rn. m.
Köper alla slag av SFANI{MÅL,.

Te]. KINNARP 103.

till salu. Tel. 166 Kinnarp. Iqfl
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Fröhinrls fotrlrskolestyrelso

har hållit sammanträde. Till
entreprenör för vissa målnings-
arbeten i Kinneveds folkskola
antogs Spångsjös målerifirma,
Åsarp, med en entreprenådsum-
ma av 2.310 kr. SJ, som be-
driver skolskjutsning inom di-
striktet, hade hos länsstyrelsen
gjort framställning om att få
med samma buss idka beställ-
ningstrafik. Framställningen
tilistyrktes. Till timlärare i
överlärarens avdelning antogs
fru Lena öhrnell, Börstig. Till
i. o. lärare under nästa läsår
förordnades fröken Barbro
Björkholm, i Kinneved, fru Do-
Iora Lundin i Brismene och
fröken Ingegerd Ahlin i Ekarp,
Börstig. Till tillsyneslärare
vid Kinneveds folkskola förord-
nades folkskollärare A. Nils-
son, Kinneved. överlärarens
uppgjorda förslag till klassför-
delning under. nästa år godkän-
des, likaså det uppgjorda för-
slaget angående slöjdavdelning-
ar och engelska undervisning-
en. I Kinneved skall under
nästa år finnas två grupper i
manlig slöjd och två i kvinnlig.
I Börstig en grupp av vardera.
Undervisningetr i engelska skall
meddelas i Kinneveds folkskola
oeh i Kyrkskolan,'Börstig. I
båda fallen i femte och sjätte
klasserna. Beslut fattades att
inlägga korkmatta i lärarrum-
met samt dess tambur.

Vid sammanträdet påtalades
skolbarnens alltförivriga snask-
ätande. tr'olkskolestyrelsen an-
såg att något borde göras åt
saken, och beslut fattades att
försöka ordna med föräldramti-
tön, där frågan skulle diskute-
ras.

Siutligen dryftades frågan
om den kommande enhetssko-
lan. tr',olkskolestyrelsen ansåg
att redan nu något borde gö-
ras, och att kontakt borde Sö-

kas med närliggande skoldi-
strikt. För aLt föra frågan
vidare beslutades att tillsätta
en kommitt6. I densamma in-
valdes folkskolestyrelsens ord-
förande Ivar Gustafsson, Slut-
arp, överlärare Georg A. öhr-
nell, Börstig, lantbrukare Arne
Gustafsson, Luttrå, hemmans-
äg. Karl Lundgren, Börstig,
foikskollärarlnnan Anna San-

din och kantor Bengt Kjell-
ström, Kinneved, och folkskol-
lärarinnan Ingegerd Ahlin,
Börstig.
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ffivggnsfionen i Kinnarp bAriode

{örsf p,ö 1940-lelef1
Kinnarp och Slutarp håller på att växa varandra närmare I

på ellvsr

I're I{innarpsbor, som hjälpt till att påsl<yntla samhiillsutve",!.li"S-
en. l'r. v. är det sl<ytteföreningsordf. Jrtlius l{arlsson, sel<reter&-
ren i S:r.lnhältsföreningen, Iterr Robert l|lirnsliog, samt ntilnnde'

----.Jluumclr-Frilr 
Gustafsson i IItsslo.

I Kinneved r och i vorie foll i de södrcr sockenöndornb *
tycl<te mon nog, ott nör AB Vöstrcr Centrolbonon beslöt för:lög-

gcr en jörnvögsstotion till utkonten ov Mönorps mosse, så vor

det beslutet ett reiölt misshugg. Men Syd-Kinneved gov sig in-

te, förr:ön öven det fick sin iörnvögssiotion. De försto Öriionde-

ncr vcrf somhöllet hondicopoj i ulvecklinqsl-dgdelgt*:lg:ffi--.
ironsnuseT meo omorvninqor vor belöqei pö Hosslo VösterqÖr-t-'ronslr uset med omgivn iqgq1-vor bulögeM

-%.-
d e n . D e t io vo r n ö r[[g el--krs!-q | ö ! $]g_n s-b o-stqle--ael-löL-gt-

i-**'. o Ikcmmo in pö dess mork måstq-1ylyggcrrno {orcero onsök-

-

-nings- 
och poppersborr'iör ei, som

3ärden, När bolirgsstämmir si<ullc
irållas, utsåg kommunen cn rcple-
-;entant till att beval<a Kinneveds
intressen. Deune forclrade emcllcr-
lid lese- ocir uppehåIlsersättning,
rch under szidana omständigheler'
Lyckte f örtroendemänncn det vrLr
fin cffii r rll rrrlnrrn,rll nrhirrrlrn,lo
j'r'ån den diivrrrzrnclc NIönarpshcr-
len, som clb.jiid sig rLtt gratis och
lrahco re:riL ne l till I'Irrlmstlrri som
liornnrltrrzrI tirlcsrnan,

Men clen sTtt:trsunt.h,etcn ficl'
ntan anledu,ing t.r,lt årt,gya,. 'l'u t.:i.d

'stiimmccn. uart besLtr,tu,t, ott sta-
t)iönert, slru,lle atilrirlgas brct nt.ryc-' lcet tttirtnure M ötul,ryt, iitr, t,url
I(inncueds ltortrttun någotr,,sirt,
Itade Iiinli l. ,sirt !

I(innct;ed. qltttt ctttcllertid tnle
nted si1t. Det uppstorl en gansltn
hetsiil f cjcl. ont, rlen ttll(inutcu.l,e
studiottr.t'tt, tttcn sltt tet pti uisan,
ble'u, att tt:d, stationer byggtlcs

, i l{ittnerecl 
- 

dels clen, sottt hatle
beslulcr,t s pir, bola 11 ssttirn,ma oclt
dels en, på, Hassla. Innan jtirn-
t:iigsbolaget gi,cl; ttLtd, på att
bygga clen senare, måste emeL'

lerticl" t'tya tn'uesterutgar göras i
f öreta11ct.

Centralort i lrriiliittd.

Kinnarp vår obebyggd flack-
mark, innan jär'nvägen l<om till.
Den för'sla byggnationcn ägde rttm
år 1906, men änttu efler något åi'
fanns där inte mer äit stationshus

inte mer iin 58 inne vånat'e I

It'ör$t frarn på 40-talet börjadp
tlct bli r', r'lilii.j srriirl på utvcr:k-
lingen. 19,19 räl<nadc szrmhiillet
21ql mcdbolgalc, ocli sccian ciess
hitr inncvlinirrcir.trt.nlcl riknls rlt-

cler 
.l940-tolet 

- och -frelst undq! eftetkrigsÖren - hor em+
--r 

#

lertid byggnotionen vorit så mycket livligore, och Kinncirp rcrk-

---':'=--
nor snort liko mångc mg4borgoJe s_ojn lystej:clmhöllet-Slutorp,

och etL plt' hattclelsl.tstighctr:r, Så 
|

1 (l')rl,.lil:ra.r.lr" ..rqmL:illnt.. I
arc at drhl -r irud r rm'drruu r-s(rtrll(gr r! c.4

Det var ett guldådrigt järnvägs-
)),gg€, som vid sekelsl<iftet skar
rygden mellan Fralköping och Ulri-
'clrnmn. Ägn.rua, såg dct l<anske
nte sii, ty liolaget slutade i kon-
iuls, mcn för' de av järnvägcn bc-
'iirda socktrarna var det i många
all en indr"rstriell och l<ommersiell
;lomstringsticl, sorn började. Räc-
ian av >framåtu samliälletr mellan
irll<öping och Ulricehamn hör tili

öir.-äf äilGEff iä;- it i nnilfi är" ä ti
liil<ntr. 'i

IIrrr liinrtovr:tl fich tvir
j:ir u vii gsstit.tiotror.

-- vir iilit'"llliii,tn""irr tiII
.'rr bi)r',jrtrr ltrivirL firrctag, l:ct'iillat'
.rämttilcmatttrcn och l<omtntttlitl-
.tä.rrrntlr;ordföt'atrclelt Ilri,h Gtt'sl'ttl's'
'roil i Ilrtsslir. I(itrtrcvctls. l<ornttrtttt

iccknrdc aktier för 10.000 kr' i

.'öretafiet mot att cn jär'nviigrislrt-

-ion s)ir.tlle för'1äggas till Hasslrt,
Lntingen Östergårdcn cllcr Västt't -

s)rilli11t. I l:iil'st:r lttrrttl iir'.ilct.fivcL- 
|vis rlc inrlrrstlicllir rryirrrläggningrrr'- |

r):r. r,r.,rrr hrrl'ver.l<irt är'1,1l. 
- - 

I-@
o r r t rrr'l br nc l.r5' ggcts vä.1s1!\41lsl tiu k-



_- Äldst bland Kinnarp-förenin-

nar år se'n se tillbaka

Sa;nhältsföreningen fun-
tlerar på att ordna
lokpla.ts.

{a(fb,
(.1 tn t.r t t t t. c cr t,t, t' td or t s t; [i r tli e I t c -

Lr:tt,t, I1'ri)1,:ituls lutrntttu,tt ltrt,t' 
1

liittrtot'1t lltt stn santh,til,Ieliuu 
I

\rar tiontle I{innevetlsbo
nrcrl i N'I'O-logen. 

)

Ett N'l'O-tr.tgc, soln no, o^-l
Itrittg tit, ptoc'cttt an socken.bor-l

ni ntcrl i sina medlemsmatnlil'
lar, cir ju"st ingen utr,rdagsföre- 

1

tcelsc. Logen Vitztenry i I{in- l,

slrillttirtrl'tlltct'It,r1a,rc, bcliist,
I{o rtt,rtttr,ttcns ccnl rulslcolor tir
belii(tntl r, samltiill.et,, dit ti'uen,
I1'rölt'rnds principbcslu,tade dl-
tlerrlotts]rcnt tdrdc lcornnm &tt
bli förlu1tt. Ilent qeogrctlislct iir
Iittttt,tr,r'p oc|tså clut. enda central-
ort, so rn, l;tttt l;ttttt.rttu, 'tlräga t

F röl:itttl.

Lltvccl<lingen hirr emcllertid me-
tcl iör'mr:tcr'fiirt clc tr'å I(innc
vccls-s;irrnlriillcna riiilrnirLc vrlland-
ltr. I)cttir i rlrrl.rLcl nrorrrrll: pii srLm-
]niL gilrrg som Lr.l.ryggölsen irar
i'iixt ut pli i.lnsc hrill c.rch decime r'åt
avsl-:inrlcn mellan r.le bådlr tiitor'ler-
nrr t,ill cn linapp liilornetr.rr', sir'har
clcn garnlit rivalilctcn fålt gc nrm
clels 1'ör sarmalbete, clels för , en
f lisl< kon k u,rrens. 13.1'gg';naclslrlaner
iir undcl utirrlrcLandc fiir båda
samhiillenn, ocir lcningsvcrk hop-

'1,, , ,. -., .. ^ I:i .,.l)irs ilrilil r(uilnir iuilirgga llit Silmma
stiillc för Slrrttrlp och Kinnarp.

narp motsoarar em,ellertid med
.si.na 108 ftLedlemm&r en tionde-
del au hela Iltnrzeued,s befolk-
nittgl , fast,slår nöntnd,emun, Gus-
Inlsson, sortt uurtt l,ada,mot, au
logestyrelsen rinda sedan 7!11.

Logen, som bildades 1908, har
uaturligtvis varit av den allra
största betydelse föry. den id6ella
fritidsverksamheten i Slutarp och
I{innarp. Sedan 1929 har Vintcrny
egna iohaliteter - enda samlirigs-
lokalen i Kinnarp f, ö. - och här
anordnas sammankomster till nyt-
ta och förströelse, här gymnasti-
serar godtemplarungdorn och an-
nan idrottsungdom, och här ,har

andra organisationer.möjlighet att
få hyra sig tak över huvudet; En
tillbyggnad av lokalen skulle tåra
mer än önskviird'*meuanno*1953
är det en sak att vilja bygga, en
annan att kunna.

NTO-logen bedriver också en
omfattande studieverksamhet, och
ett bibliotek med omkring 4Q0
band hjälper till att lösa många
fritidsproblem.

Att göra samhdllet till en
trr,usam boplats fön dess med-
borgare brukar uarje Samh,iills-
g jorrle oclcså Kinnarps Sam-
h,cillsf öreni,ng, nd,r den i saptem,-
ber 7932 började siyr uerlcsum-
het.

I första hand ville förenihgen
ha samhållets belysningsfr'åga ord-
nad, berättar snickaremästaren
Robert Brirnskog, sekreterarö,, i
föreningcn scdan fjorton år. Sam-
l\:i Ll^l l,,rr. n,'trc.'r få++ nr+ r'rt,,vl.n-v!!-J.effirl
tysningsnät tned sammanlagt ett I

3O:tal ljuspunkter. Nätet har eindl- lq

l^,,li,i i ,,i-,, *Å* rA+r.rr^-^^ ^* lllertid i viss mån fått.läggas oyyr

till följd av den nya sträckning,
.iom Falköpings--Uh'icehamnsvä-
sen har filtt. gcnom samhällct.

Blrrncl 1'ör'cningens f lttntidsf un-
ileringar nämncr hr Br:r'nlikog vis-
sa plancr 1rå att arrot'dnr cn leli-
lrlrrLs för dct yngstrr l(inrrar'p, Jii-

garn& i samhället hax blivit per-
manentade och eleganta på sistone,
men deras änclamålsenlighet som
tillhållsplats för småttinganta i<an
iinclå rnecl starka sl<äl ifråeasättas.

Bie.

Kinnarp är ett >ungt> sa.miiille, och tlen hrrvudsakliga byggnatio-
ncn har iigt nrrn untler 1040-tolot. Ilurrct,lriir på bilden ser intc sö
över sig ganunalt ut,'rnerr rlet är tat<tistit rlet iiklsta i, sandhället.



Falbygdens sjukkassor

sammanslås I januail

,Gomensarnt sammantraäde med
styrelserna tör Faliköpings,'Gud-
hems ooh Frökinds ertk. sjukrkassor
hölls i torsdags i ,Faltköping. Man
enades orn att enligt Centralsjul<-
,kassans f,örslag organi.satori,skt
,sarnrnanlägga sjukkassorna redan
den 1 jan. 1954 för att delkassor-
na skall l<unna deltaga i upplägg-
ningen av ver{ksamheten e'fter den
dbligatoriska sj'ukförnsäkringens
ikråf,ttr'ädande den 1 jan. 1955.
Res,p. sju,hkassor skall under näs-
ta år slköta sin verksamlhet i en-
lighet rned nuvarande ordning. NyaIlgnet rned nuvarancre orqrrng. Nya
omrb,ud skall e,mellertid uLses, vil-
ika i sin tur v,älja en för rhela orn-
rådet gemensam, styrelse, ibestå-

lende av'fem iedamöter för Fa'lrkö-

lning och två för vardera Gudhem

loch F rökind. Namnet på den nya
lkassan föreslogs till'Fal.bygdens
I ernkända sjuhkassa. För varje på-

lUOrlat 20,0-tal medlemrnar slkall

lutses ett fuiimåktigeom,bud.

I Oetta förslag från styrelserna
lskall 'föreläggas resp. kassors full-
lmäktigemöLen under denna månad.l"w3

Dödsfqll
tqtS

ti
il

il
lt Falholättlan al|g!ordll[|

- E'. cl. stationsinspektoren C' I4'
Silstiani', AsuttA"tt, har avlidit efter
;iä"'i;iiil-ii e,.'rran var bördis
i?a" 

^ö"äititundstrakten. som 23-

;;;;; k;; han till.. östra central-
f*ttä* bygge på sträckan Falköping
Ililiri"uriuä"-lr,andervg' vid järn-
vägens öPf;nandö bIeV han stms r

#;;;;p -åi 
reoo, nvttade te22 övdr

iiii-rrxr,. Broaryd och kom 1933'tilt
ääri"i", där han 1e31..På,c""iq".1:

' Den iiste fqlbon blev den förste i FT+övlon, som nu hqr

ovgiorts! Juryn hor nömligen beslutqt oft tilldelq löroverk+
odiunkten',John, Hedencronfz, Alingsås, förstq priset för or-

tikeln om AndersrPetter Ekmon, som vdr publicerod under

sign. >Posthumus)) i FTrs senoste lorsdogsnummer. Jurybeslu-

tet vdr enhölligt och motiverodes dels med den pregnonio
personteckning, dels de synnerligen intressonto tidsinieriö-

rer; söm ingick i ortikeln.

De fem ondro priserno om vorderq tiugo kronor iilldelo-
des * uton inbördes ordning - föllonde tövlingsbidrog:
>Pei i'Junkergörden> qv konfor Sune Linderholm, Voltorp,
>Jonos> ov öyerlörore Arthur Arnling, Äsle, >Eno lito ske>

ov fr. Emmy Johonsson, Fröie, Kinnorp, >Sloktore-Anders i
Folekvqrno) qv herr A. Johqnsson, Glöshogen, Kölvene,

somt >Så en hqr n6 nöttq ö tlönsto> ov nömndemon Per An-
derssdn, Brismene.

De ,tio *edjeprisen å rio kronor fördelqdes så hör, >Ett

besgk i det förgångnd) och >Lundbergs Anno> av löro-
verksådiirnkt J. Fledencrontz, Alingsås, >Overtrons triumf>

ov proslen K. Dovid Ahlner, Folköping, >Johqnnes oeh Jo-
honno pö'Kilingsö> ov fr. Emmy Johonsson, Fröie, Kinnorp,
>Grotiqlisten Söll från Börstig> ov herr Elis3 Abrohomsson,
Tornorp, Börsfig, >Ruskqrs-Nis>> ov herr A. Johonsson, Glös-
hogen, Kölvene, >Folköpingsminnen> qv fru Brito Siögren,
Göteborg, >lDunder och Broft> ov skriftstöllore Thure Scher-
mon, Diimbo, >Ett fotolt protokoll> ov nömndemsn Per An-
dersson" Brismene, soml >Jokobsson och Berg> qv herr Einar
Berg, Jölo.

Uppgiften qtt fördelo'priserno röftvist vor inte den löttos-
te, eft'ellom de flestq bidrogen stod på en höE nivå. Flero

ortiklor,mås.fe,dörför bli obelönode, trots ott de hode vqrit
prisförJi$nio.

MångS folbygdsprofiler hqr tecknois i den hör tövlqn.
Folbygdsbornq hor villigt och gör,no beröttqi om gommol
och nuiidq originolitet på bygden eller i stoden. Vordogs-
mönniskon, som inle sticker ov från omgivningen men kno-
gor på och gör sin plikt i tysthet och stillhet år efter år, hor
ocksö skymiot i någro bidrog.

Till sist vill FT fromförq sitt tqck för def storq intresse, som
visqrs,föylingelr;.b&de från de mångo deltogorno och ollq

wi7,

KTNNÄ.RP. tq53

FöESÄLJNING hålles i SALEM onsdagen den 16 dec. kt. 19.30. Sångar-
Sara, trIV-arna och Algot Karlsson medverka. Kaffeservering, UV-arnas
arbeten såsom matborcl för fåglar och blomställ försäljas.

Alla väikomna att stödja UV-arbetet! Gåvor mottagas tacksamt.

"ffi;;; ia-""au sin tiiinst, varefter
hän bosatte sig i Åsun

Kinnevetls kår ay Unga Yiljon



Folbon

helg och söcl<en

Ätskill-igo foleboskildringor hor under de senoste veckornct

kommit FT-tövlingen till hcrndo, och vi fortsötter i dog publi-

rarinnon nrr Äom Cidrog ör fortforonde'.völkomno till >Fol-

bon i helg och söcken>, Folköpings Tidnings redoktion.

Dunder och Bratt
Ännu för ett seke;i sedan fö-

rekom lönnkrogar lite här och
var, inte rninsL var det faliet
under huSbehovsbränningens tid
rore ar IöDD.

Vid denna tid - eller ksunske
något, tidigare under århundra-
det - bodde vid gränsen mel-
lan Kinneved och Åsarp, en så-
dan kröga,re vid aramn Dunder.
Den grind, som. fann's över
),andsvägen' häi kallades >Dun*
dera le>. Strax intill bodde en
av han's trägnaste kund'er; som
hette Bratt. Denne hade dock
det lil,ia fel'et att han alltfö'r of-
ta inte hade pengar att betala
med.

Före jul ern gång ville Bratt
köpa lbrä,nrnvin på kredit, men
Dunder ville inte lämna honom
något förrän han betalt det han
var skyldig. Då blev Bratt arg
och lova,de att'skicka Dunder
en julagäst, som han länge
skulrle få minnas. Bratt ku'nde
nämligen trolla, och det var en
troltldomsarnde han skiekade på
Dunder. Det blev därför dåligt
med julfriden hos Dunder när
på julafton brännvinsrkaggarna
började rulla fram och tillbaka
från den ema.väggentill den
andra. Och möblerna hoppade
och dansade på sitt vis. En stor
skänk, som räckte nästan upp
till taket, kund,e inte delta med
de andra inventarierna i dän-
sen, utan fiek hoppa upp och
ner så gott den hunde rnel,lan
golvet och taket. Då eländ;et in-
te sluta'de, gick Dunder efter
pastor Wernnerdahl i Äsarp,
även lrLa;n, känd fö,r att kunna
trolla. Men det var den vita ma-
gien 'ha"n utövade, något som
han förmodligen lärt i Witten-
berg.

Wennerdahl läste snart bort
trolleriet hos Dirnder, men när
han hemkommen satt odh åt,
kom lagårdspigan inrusand'e
och berättade ,att al,la kreatu-
ren i lagården stod ,på 'huvuclet.
'lMennerdahl, som förstöd att
det var Bratt som ville hämnas,
s,kyndade ner till la.gården oeh
ställde äyen här allt tillrätta.

(Dr J. Götlind, Uppsal'a, som
på sin tid fick iäsa ovanståen.
de, undrade sedan om gubbar-
na verkligen hette så, då.nam-
n'en atrltför mycket påminde om
nutidien. Men ,enligt de gamla
sagesmännen var namnen nog
så äkta.)

Brått hade varit i Falköping
och sålt kvastar och andra trä-
saker, som han tiilverkat oqh
dra,git på en kälke hela, vägen
till stan. . IIan var n'u på hem-
väg m,ed en bekant från hem-
trakten i följe. Bägge hade som
vanligt tittat djupt i glaset, och
ka.rnra.ten började snart klaga
över 'att han kände sig trött.
>Sätt dej på slädeno, uppman'a-
de Bratt. Kamraten gjorde na-
turligt nog invändninga,r, nnen
till, stut satte han sig dock på
släden. Ävern Bratt hoppade nu
upp sägande: uHopp, grållel>
Och sen 'bar det av mot hem-
met ! den hiskligaste fart. i

Th. S.:

"Ena lita sfte"
Från min barndom kring se-

kelskiftet, minns jag ett gam-
malt bygdeoriginal, som ajl-
mänt kallades Gubba-Gustav.
Han bodde ensam i en stuga ut-
med iandsvägen. Av hans hläd-
sel minns jag särsl<iit ett stoi:t
långt s. k. förskinn, som räckte
ända ned på träskorna soru: han
gick i.
' Han, som så många andra

fattiga på den tiden, var rrödsa-
kad, att för sitt uppehäiie iita
till sina medmänniskors giv-
mildhet och fick således själv
hämta sitf .bröd ute i bygf,en.
För det ändamålet hade han en
stor påse, sorp han bar öt'er
axeln, och hade hus:nödrarna
varit givmilda och måirga ka-
kor och korvar hamnat i påsen
så kunde den vara ganska tung
att bära hem på kvällen. Han
hade därtill lång väg ati vand-
ra, då han ju bodde i ena ändan
av socknen. I detta älende kom
han i höstkväll till mitt förä]d-
rahem. Min far yttrade då:
>Att du är så sent ute i kväIl,
Gustav, det tar allt en bra stund
innan du-kommer upp till Fala>.
.>>Jae>>, sr,'arade Gustav med sin
sävliga r'öst, 1dä ble iite sen-
yurt, ja har vört i Fröje, å dar
feck ja medd.a, dä va gött för dä
va arter, men ja feck ena så lita
ske, så dä drog ut på tia>.

Den replikcn har aidr'ig gått
ur mitt minne och tanken falier
osötrrt på uttrycket >äta väliing
mä en sul>. tr'ast fullt så hopp-
löst var det väi inte för Gubba-
Gustav att lionsumera ärterna,
även om han >feck e lita ske>
att äta med' 

E. J.



Duktiga idrotts grabbar :

>>Byggbasen>> Folke La.rsson, t. v., ha,ns broder Sven i rnitten och
TJno Frisk t. h. diskuterar i en paus-under gräsklippningen arbetet
med idro'ttsplatsen. Il)et år tre gossar, oom gjort åtskilliga dags'

verken.

Bara, ett stenkast från trfinnarpc järnvägsstation ligger en ännu
otlöpt idrottsplats, va,rs llickert ljusgrörea, rna,tta, är fårdig att tas t
bluk reda,n under instunda,nde hö318äsong. I)ärrned har Kirularps
Idrottsförening nått sina drömrnars mål: att få en egen ordentlig
idrottsplats. Och lnte vlllren idrottsplats som helst förresten. Den ha,r,

rettan fått omtlörnet >>den jåmna,ste i hela Skaraborgs trän> - så var-
föe' skulle inte Kinnarps-pojkarna striicka på stg. Särskilt som cle vot,
att de lagt ned betydligt över 5.000 frivilliga arbetstimmar på att nå
det resuitatet.

\
Tlillsamman's rned lagbasen för ar-

betena - 
Folke Larsson - 

gjorde
FT:s medarbetare ett svep över pla-
nen håromdagen i akt och mening
att se och höra Iitet om vad som ut- 

1

rå,ttats. Och det var i sanning inga 
I

småsaker. Redan L950 anlades en I

provisorisk plan mcn året ciä; på var 
I

man beredd att börja det stora om- 
I

daningsa;:betet. På det inköpta om'I
rådet alldeles i närheten av stationen'
igångsatl-es en planering, som drog i
lcåcle tid och klafter i rnassor. Det I

behiivdcs uifyllriad, så tlen inindlc in- 
|

lr.eiscrade kuntle ha gctt tappt fö;: 
i

hätften. .ti{en inte Kinnarps-poikal'na' I

De hacie föresalt sig att nå sitt mål
ocle enve'uet fortsatte de stenbrytning
och dito fraktning.

tycks trivas väi i såbädden och bör,
qnär den tiden kommer. inbjuda tili
Iminst sagt ystra glädjesprång av
I dem som från börian får ta den i
bruk. Kinnarpspojkarna har di'rin-
tills fått använda Slutarps nyanlagda
plan, men del så,ger sig självt att
det skall bli än roligare att spela
hemrna. Men då hoppas man också
ha fått göra ett kliv upp i seriesyste-
met. Irör närvarande har man en be-
tryggande le<lning i Falköpingsserien
och den skail man sIå vakt om. Det
skuile näm).igen srnaka a,tt få inviga
nya planen i högre serie, tycker Fol-
ke Larsson och hans grebbar. Vi för-
står dem och önskar iycka ti.ll både
med Plan och Planernat 

*r. ,rruo".

Kinnarps IF
rnöter i mor6ion på Tångavallen i
Slutarp Falköpingslagct BI{ Ra,pid
och ställer då upp med föIjande el.:a
från mv till vy: Rllne Anclersson -Bengt Juliusson, Karl Gnstafsson -Sigvard Andersson, Bengt Änders-
son, Eldcr Andersson - - Harry Gö-
rånsson, Göran Grah:r, Elon Ärvids-
son, Roy Ände::sson, l\{ats Ka.rlsson.
I)omave blir Torsten. Sandberg, Tim-
mele,

ffiffiTffitrLL
å fångavallen, SL{JT:{RP'

söndagen de,n 10 maj kl. 16.00'

Vinningo * S!utcrP

i1 1,';x,!lrl1ne;f :1- T?i il'|tTl"il'

il.,jr . :l -i,i' r:aj ,;1. ll.l.;iii

i , or-;-'a Hiiås'r:rren'

Drygo 5.0C0

ns7
rlTrmmor ger

idrottsplotsKinn#rp

ffiffiTffi#Lt-

$erieledalrde lF ffauthiod-
Trädets IF

Ärbetena ha,r' nu avancel:at så
lång'r. att själva spelplanen l<an an-
ses fiirdig. Gräset r'å;.ret allt vad ty-
gen iråller och tuktas flera gän5er I
l,'eckan med en nyinköpt motordriven
grä.sklippare. llfen m.vcl<et återståt:
ännu. Äskåda.r'platserna skall plane-
ras och ordnas, ornklädningsrum
uppföras, när i:yggnadstillstånd er-
hållits ocir 

- 
så srnålingom 

- 
är'en

löparbanor o. d.
Betråffande omkiäciningsrtlmmen

har man sökt tillstånd för en bYgg-
nad 12xG m och'inrymmande 2 o!n-
kIädnjngsrum, domarrum, material-
rum, toalett och vc. Byggnaden skall
uppföras utefter planens norra lång-
sida.

Under 1951 höll 24 ma,n på i . FriviXligt arbete för
sarnmanlagt 1.846 tirnrnar. Ilnder 15.000 kr.
fjolåret steg antalot timr.nar - tr'inansieringen är ett särskilt ka-
aila, förstfi,s frivitliga - tiH hena pitel' .'d^lbetet beräknas gå på i run-

3.13e cch sivervis även anfsrer *i,lilj:lf::;"" #.å"r$i.ii,,?*5'#-
ar'tletand€. Men ännn har alla tles- betet Ltte,'' irite mindre än dryga
sa er: clel atf pyssla naod, så det 15.000:-. Fråa lirö]rinds kommun
gri,ller att lnte nertlågga verl<ty- llt^^*t" begäit och red':n erhåilit

sen - n:lsor sorn aua år "o.grå- 3ft3roo, ""t'ui]1t11T.'ä,*iåff.ffi1
ligt öe-erens our. Orre nu llu någon 6undet. Därifrån har ma.n också sökt
strrall .frarnhållas &v alla dessa oil 2.000: - tiil omklädningsrum-
duktiga gr:abbar så får det väl blt men.

11'å brödrapa.r, Forke - r,asen rör ..äiY.r1i'.:.jt;lå:? 
tj3å"åjigfr: 

åiL::?
bygget 

- 
egt! Sven Larsson sartlt__

IJno och Gerhard Frisk. För des- 
|

so är det l<nzr'ppa,st rnöjligt att 
I

rähna a,Ila tinlff.ar. 
I



Skaraborgs basta ip
FAIKöPING 6 aug. 

- 
(ST Synnerligen unik är den frivilllea

insats tre irlrottsgrabtrar I Klnna rps samhii,lle söder om Falköniieutfört att skänka sln klubtr en id rottsplats. I sönrlags InviÄ.de;
Kinnemo, som platsen skall heta, sedan mellan 5 o*r 6.OO0 tim-
mars frivilligt arbete lagts ner d är. Det väsentliga av deita .iätte-jobb har utförts av Folke Larsson 

- som varit byggbas 
--hansbror Sven. samt Uno Frisk.

Id:
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har :

den
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vila sig
gdes m
iinnarp
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har

isplan st
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iiet håIl h
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ch et
sysko
unnig

intre-sset ge-n,om att här getts beläggför hur dådkraftig unEdom sjaliIöser sitt idrottsplatspröbLem.
Någon idrottsplats i detta ords

egeht.tiga meni,n,g har man inte haft,
gtan som på så många andra stäl-
len_har man fått hanka sig fram
med sekunda - vara. De si-yrande
såg många gänger inte med denriktigt_rätta ögoni4ställningen på
vår tids stora folkrörelse.
. _På ?.000 timmar byggde man en
ldrottsplats, som i mångt och myc-et kan stäl]as upp som ett rent
föredöme. f 951 såtte man i gång
toch . au, har man invigt dönnä
idrottsplats.
, Det område man förhyrt behöv-
de. sprängas, schaktas öch fyllas.
Det gjorde medlemrnarna och si<ötte
vidare andra bestyr som skulle till
Dessutom kompletteras anläggning-
en av €n _ hyq,ermodärn byggnad
!!ed med två omkiädnirigsrum,
kioskdusch, bastu och w. c.:40,00d
kronor har det hela kostat.

Sam Hassel förrättad,e invigning-
en i egenskap av sekr, i VfF. Viddet tillfäIiet fick f. ö. bröderna
Folke och Sven Larsson Jämte Ger-
hard Frisk var sln m,inn-essak I sil-ver elter att de ensamma av de
7.000 timmarnå kla$t g.f2g il;-mar, Dessutom fick de också var

;it,r{J3u""-' hös 8red välrörtjänt

Idrottsplatsens gräsptan stod lseI, Skövde, som överlämnade myc_färdig redan förra året,.. men de-! lket välförtjänta utmärkeji'e"-- iiifhar fått vila sig tills i söndags, _då | trion som stått bakom verkei. 
----

den invigdes med en uppgörelse I _.-- 
|

mellan Kinnarp och ett lag frånl Idet rivaliseranäe syskonsamhättet I Västgötafotbollen har av €n ISlutarp. På sakkunnigt håtl har I boråsfirma fått motta ett svn- |
uttalats att _planen'är den jäm- lnerligen värdefullt vandringspiis,l
ll:lg,^^.o* Skaraborgs län kanlsom VFF_styret beslutat 

";;;äi;luppvrsa.
lsom ständigt vandrande i fråga c

l*iå"3"'j",ä"3{lt t'ffi l:n'""";"* ,#iil:ili Jå"uIl'1,å, 2.000 _timmar sa,lrum m. m. nar upplorii;i;r. l:l n:::l:_:,*--tll_^.."T a'T:.r modern idrottsplats

1s,,._liii!j"fr":,Älilt fs,iåliår li,i ffilöiiiliiJr_ å":l il',lr'l ,$å,Tf"åT"*å $äi;oÄu ,fiät 
irbollförbundets styrelse, Sam Hes. lgåva av boråsfirrnan. lger en ort - Kinna,rp -'som ofta I

,r.Äerssrqts; Db/-rslss, 94rrl ngs. t6svc qv svreuu.uerrr 
lg-ef .en olt - I(inraarrp - som ofta 

Illåtit talå orn sig i idrottssamman: i

l hang. De två kulstötarbröderna I

I Gösta och Harry Arvidsson har i

lkommit härifrån. på sistone har'platsen kommit i förgrunden för

"Bokens afton'{ i

Kinnarp vai succd

för arrangörerna
Kinnarps NTO-förening.

anordnade i lördags en bokens
afton'i Kinneveds folkskola.
Trots konkurrdrid''' äf: 'iiliärri,' ,

arr&ngcmnng var skolailg
sanllingssal 1 irllsa tt.
Pro€rnrrnlnet inleddes' tned musik

iw cn trio bcstiiendc nv trllof och
Yngve Johirnsson s&rnt I,ru:s Lars'
son. Hiilsningsanförande hölls se-
<lan av Sven Ändersson. Denire
erinra<le om ,vilket värde; vi hitr
av boken, särskilt nu när kvällar-
na börjar bli långa och mörka, Vin.
tern iir ju, sårshilt för bönderna
något av en anclhämtningsperiocl,
då arbetet visserligen räcker,till,
men då det ändå inte är samma
brårlsk:r, som nnclel vören, sommS-
len oeir hösten, f,'ör att allt flcr
sktll liirn sig inse ckln 1;orla bolitrru;
viirrie' till förströelsc och glitclje,
tncilig förr'ljupnilg och kuliskitp,
hirr denna bol<afton anordnats. 

i

Sedan Britta Vilgotsson, Birgit I

Andersson och lvlaj-Britt Joltans-
son utför't sången >Fljär'tats saga>
framträdde sö ,kvällens gäst, för-
fattaren Gnnnar lr'alkås.

Talaren i:erörde . inledningsvis
olika slag av litterat{.rr, den >hög-
re>. litteraturen och förströelse-
litteraturcn, Själv'placerade sig
Fall<ås i clen sistnämnda genren
och påstod blygsamt, att han till-
hörde de, >små författarna>. Där-
med må vara )rrlr som helst; men
niir hun läste ctt lvsnitt r1r; sin sc-
traste bol< >I(arncval' i Älvnäs,>'
blcv dct given succö. I-le 1tr11-'r uO,,-
lådbrna vittnade om dcn ultpslratt-
ning författaren rönte.

F alkåÄ sade sig också vilja roa
sina läsare, trots att det finns st-
ker, han skuile kunna skriva om
med blod och tårar.

Dct vrrr .åtslrilliga, rJoln tulrlr!r
l<viillons lollp llassudc 1rr1, utt, lciilrrL
någon av hrrns böcker vid clen
anordnade' bokutställningen. . .

Prograrnmet ripptog ytterligrue
vpclcer nulsil( och sång, och .de
medverkandc måste samtliga ha en
qloge för ett gott programval.:Sc-
dan kallfe tserverats följde, som av-
slutning eLt par filmerl'Ätt arriur-
gemänget bör bli cn tradition, däx-
om var nog allir nillvtranclc över,-,
ens.



45.000 | gövor till Kinneveds
kyrko, som gqr

I en bygderom med vårlig glons och, sollysfer stoö.Kinne-

veds kyrko, dö den i gdr eftdrmiddog, oftor ör,r genomgripon-

då restourering.iom pögått sedqn förro sommoren, ölerinvig-

dos ov jtiftschåfen biskop Yngve Rudberg. Akten hodri som-

lot en fulltoli'g menighot och ott del voi'en stor och rik glodie-

dog för försomli'ngen, dörom vittnodes vormt och tydligt frön

ollo hdll. Och ott försomlingsborno hor sin åldrigo kyrko in-

nesluten i sin vormo åtonke, dörom gov kyrkoherde Kuri Lors'

son ett tydligt besked vid invigningon:' ov deV.W kr. orbe-

teno till dogs doto kostot,hor [nte mindre ön drygt 49000 -
olltsö iöngl över hölften - in{luiit i for:m ov generöso gdvor.

återinvigdes i

Biskop Rndlierg assisterådes vid
i,nvigningert riv kyrkoherde Kurt
Larsson, kontraktspros,tarna Erik
Andersson, Grolanda, och Curt
Andörsbn, Sn,nrlhem,,kyrkoherde
Jobn tr'ägerlincl, Gudhern, och pros-
ten David'l\hlner,t'Falköping, samt
försam'lingens kyrkovärdar Rag-
nar Johanson, Slutarp, och Nils
Jolunsson, Viistarp. Under klock.
ringning och medan kyrkokören
undsr ledning av kantor Bengt
Kjellström sjiing' Bach-hymnen
rNu tackar Gud allt rfolk>, skred
processionen in i kyrkan, dtär ah.
ten inleddes medt ps. 205, tr''rån.al-
taret höll dilrcfter ,bisl<open, iförd
full ornat .med mitra och kräkla,
invigningstalot.

- Det finns alltjämt t vårt folks
sjlii ett djupt, l.;;i-ov r.; icvairdu C;ui:,
som verslar orrr &tt det r g&lnla för-
bund, varom profeten talar, kan för-
nyas ocksä i denna,.tld, yttrade bis-
kopen I sitt tel, t vilket han utgick
frÄn <vrden i Jer. 31: 31-32 >Se, da-
gar skola komrna, stiger'Hbrren, dA
Jag ekaltr sluta ett nytt förbund med
fsraels hus och med Juda .hus>, Vi
på.mlnnes om dettB. förbund särskilt
denna'dai, d,å Kinneveds kyrka å,ter
skall invigas, cn förbundet mellan
Gud och'månniskor, m'ellan Gud och
vårt folk, mellan. Gud och denna för-
samtrlng. Ftt l'ittnesbörd, bm 'hur
gamrnalt di:ttn förbund U,r utgör ln-
te mlnst vÄra mönga medeltida. kyr-
kor, som t derrna bygd ltgger ttitare
än kanske på, nÄ.qot annat hå.ll I vå,rt
lond, Och vl tiirrlror t dag med gllid-
Jo och tacksarrrLot FÄ donne kyrka,
Klnneveds kylirn, med anor frAn tl;
dtg medelttcl, urbyggd och förnyacl
tld . efter anrlair men med sln ur-
sprungllga åldr:rdomllga karakttir
väI.:bevarad.,Det följer ett stort an-

.rsv&r med.eo sådan garpmal kyrka
,,oöli' deu. lårider f örsamltnb:en : tui' he-

va invigningsceremonien med ps.
203 vers 4.

$tt vacliert musikinslag följde
meä framförandet av Römankabta-
ten >Gud är vår tillflyktr föi kör
ochrorgel. Körsången kUngade un-
dbr kantor I(jellströms ledniirg ren
och samstämmig.

Klnnovetls kyrko llgg-er
på gammel, kultplots?

Från predikstolen gav däreftbr
kyrkoherde Kurt Larsson,en äter-
blick.på de nii avslutäde och full-
bordade arbetena. För deeea har
tidigare redogjorts i. en artikel i
denno tidning. Han erlnrade bl. a,
om att denna invignln$ betydor
uppfyllelsen av många årb förhopp-
ningbr. .Redan 1943'började nämli:
gen ren resteurerög gr.' Illrlrgi,rgdg
kyrka att planeras. P{ grund. av
tidsförhållandena kunde den dock
inte påbörjas o0h fullföljas förriin
i fjol och i år. Vi är glada över, be-
tonade kyrkohorddn, att också vår
generqtiop fått skänha silt bidrag
till vår kyrkas 800-årtga historia.
Ty'så gammal är hon, ett förnäm-
ligt äreminne för denna urgamla
bygd, där vi trampa på gravar var
vi.går och.där historien är så uära
att vi kan. röra Vid den med lian;
d,en. Kyrkans läge har nämfilen
anor ä'nd'a in i heden tid. Kinne-
väd, eller so,m nemnet under medel-
ttden lyildb lfindewlj, botyder kln-
derhae .- folkstanrmeh kindornas+ wi eller heliga lund. Och det
härad; tari försainlingen,lngår, he-
ter Fr,Qkipfls härad, alltså rdo ldn:
deib, söin tlyikafle rrö elie . iF-röi.
Oöt/ var, gliorde de detta ?rJo;rli[r.l

k4



Rtft;- l'r0" &Yaårdk^^
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te.:,,, , 

.iud och den 
I 
neveas, kyiXa e'n ,gånS ,l , i.nabvgcl' ... .... .l ut'.gamrnal offer-iund, ,dit,,inån.Vt får aldrig glömma att förbun: lrl-*-, 

"L. 
L#Gi+a;,r^'*å-n l-cx;^-'.vl rar &rqrl8 gromm& &w roroun- Itl-o+,1619 kristendomenå införan_I det måste förnyas tld efter tid,,i var- | ',*'ö"

j98enöratlon.och."j't;;;"j;-ii'änii.|ae'sami9tstilI:kirlii..
iäffi J"d#l,ltT3T#:lr|i.:frflLxryr<of erag.Il,qrfl å1,redog jo1de

1 nyölse också,'kan rrommJ ati ue'tyaa I sä., 
, {ör dg oltfra' arbeteur som ut;

. en. förnyelse . av församlingslivet j lförts riader iestaureiingeni för de
djupaie menlns. o.L:::-=4.:It jt l.ypbtäbkter rörandi kyrkobygsira-... år. fullbordaL vad Ilerren sagt att'.,r"- i at,q-^ *tr,*:^*:;:-;-"-=---: ililääitsi;;";i; nvtt förbund och *--.- - äldre lidgr.sgm gjolts,under' il;;'äfföffi i'åiiiil-iii"r!ä. arpetenai, gå'ng; öch'de nytiliskött,

I 
" " 

3:: :: 
" -l':u*,..1:-*' ^ "*:::""* i iå. [Y,1-# *T,,f Lä,': läl:trå-asslsteraride p.ii.tut"1.311_uf*: ä'ati'aun textua .rltsmyckningen

;ff ä:ä:"#:i,lJf ilå:TåJSiå.pi*r1t$s;i!-tdiirf rii:F:;"-:
in"is"tnå.ord;; id;;#;uää.ri-l".;1 {ertinjlei och eri"öligsllofiö,'utför:
restaurerade t.,npt.t"' ällrtiii'#r, g:":3'könstnårinnan *dgda ösler'
åriyo uppråtet rör 

".."åri!"iiå11? 
*.tgi ^?ttti6 

i varnhen,sgs en

och dyrkan. 
r'e's LJa..sl'

Q|:lliti-{, ;fulltonig. o.ch ..Fepfäut ,

riftIgx ;9r1d, å,11't foik a1'. litu?:.* rii[,a,rrä"so;
f,röjtt : och,s'amnl an D o gI. 

".f .1" *,",tutu*. ä[t, 
:rr"ä''J iirrt p];iäå"<oni r';ilci-r^t,....\ ri,clrrfnrtnq ciäl_ Ä,;;;" W^,,,-- (fÄfnhrra !^m r^++

I

tt

6foin vigninsen i Kin?;""o

TVåbifder från fredagens kyrkoinvigning i Kinneved. överst.en
biltl från dkten i dot.4yresta,ureradg vackra, medeltidstemplet. D{,r,-
under ses biskop Yngve Rudberg, assisterad av präster och lek-

måin, förrätta invlgningen. ;
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titl stofpastbrat i,'K
Böretlg och Klnnevod vlfl

med kyrkoher.de

'' :-' "" '.1
'Om 

någorr viil, ]ran han allticl in- 1te omfatta me"r, tin etva'iäct<naf ... .l
vända: Ett så omedel'batt ståll-l Och hilr är nu gtb,pqi aq,orsa.l
nin5rstagandc måste v.ala följdenlkerna ,till att.Kjnnevqds,p-s.e[-o;a!;l
av känslotrirrkande. I(an Kinne'- lenigt värjer. aig. rnot ,föriild{eljlDg'l
veds-borna 1iå några dagar sal(- | är ,kyrksrqna.de, . bä,!g Kinnevgd I

lfolJa ser vt
t l' ' t tpå sforpastoratel:

lnneve
behålla nuyflrando grdnlngarla.,;Fr(lkipd s-0{n paqtorat

och kommlnlgter bättts äri :ftommittöfö.r,s*lFgdt.

i,.....,..,..-'

. 't

Kyrkvlirden Nlle
D&nlolston. föro-
tr6d€I Börstlg-
optnlon-en I pCq.
toiatsfrAgan I

LA.t osc få be'
neua pastoiatöt t
ograrieiat 'cklck !

GudatJänstllv'et
och ' $ontakten
mellan.präst och
försarnllng'ekul- '

Ie bll ltdande p6.
att Böisttgs pas- ,

torat: fören&dqsi
med'Klnnovöd.:

Kinnevcdi reoklion mot försloger lill kyrkligr,ptoJs,\ifo.yqr in: 
,

stinklivt ovvörionde. Redon nå(]on vecko efter.det ott'säkkun:-,'

niges befönkqndo hqde offentliggiorlr, ullolods sig bn'inig, , 
.

visitolionsstömmo kotegoriskt mot de qyo slorbrdninggfnq.: .. "

Kinnevec{s och Börstigs postorot är fullstöndigl öVer'ens om'
otl de inte vill ingå förening med vorondrol. : , 1', ', t,t l

ligb göra ktirr.t föi sig {örslagetsloch Vårkum}a göresiog.i.ättär'
praktiska verJ<nin,gar och honsc- | vittnen behov, så kan "vi hä
lcvenser? | till deh statisbik, vom föredrogs vid

Nu är dcL nöstan omöjLigt ati I visitationen fbr någon veckä iedap
dra qu giäns rnellan t<tinslot:lnkan- l- oöir båopi-örsarh-iiinga411a uieirär,
de oph sal<ligt övervägande i elt så- | att principen siindaglig $udstjärut
da4b sa,mnci,n,hang. Därför att sa$l i varje kyrka .under':'ätla' iou.istä

ligtheten i sig- själV kan vara.,häns-lAigheter böi;,föUas:i', , r",,.'.; ,;: ,
loberse'do '- liksom kii:13_r_I1il Dgt iii:rntd bora tro[gt uton
y.?.'" slllls .lirustcns möJrigheterl 

'Ilää. ffiä,"iiiLriuTri;iå",
trII erukrld sJatavår'cr ;,"tji::"}T 1 I.Kinneved skuUe .tA stttr;o,xpo:i Kinireved tior kan bli avsevörtl auonsarueto=åt#iJUut,-
beskurna,. on du I {1 p"T"j'ifl:1-] 

" ;t ;;;;öää, ;r"l'iåie ":ni+gerrc !t u' s!4r3 $c -q,c-b -s.r3i91s-r. 1 ä n"",r ä: ""rro"-artr::Kinneve,t, vårkuiniä, gtiiå1iel . tet,titt i'ägot:jlr
och Brismene. ,Två; präs!,er skulle
tjönqtgöra, i ltastoratet":' en kyr|!o'
herd,e och en adjunkt,:go.1p1;{yg$
skulle be,t ja,na ;,ffaltsts.di;r:l'oöh .

N. Åsanps pasborat,': ,Adjunktenq
tjänst].1örin1r..umråd e' skalrl,viSdt' in-
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Frökind lagonn ston för att

styras av förtrtlenciefolk
Av 4c n5,a l<o'rrhunskapelser, soin *tgicl< irr r'lcn storn onttla-

ningsllrocesden för några, ilr sc6rrn, var Friiliinrl intc bl^ttt1 de all-

r.:l rnest irnposl,lto. Noj, så stgr Ilrr rlt-.n irttc blivit, {gIt rlyli clho-

tcn, soru bl. a. Ii'rngar in ott styclie sii rclllegentativ Falb)'gtl, tnctl

oneliligen gansl<a väl formacl octrr lagom stor fijr att kunna stor:rs

irv de hornrnunala fiirtroendernännerr. Och ett friktiottsfritt szr,inar'

bctc ijver cle forna gränserna sörjer för ctt lugnt och tryggt fram'
lu1:.+kritlandc, till l<ommttlrs och Itontmttnbors bästa. . .

Dc diir synpttnkLcrntr pii Frö-
IiirrC lrar i varjc.fa.ll hr I'r:ctr Gtts'
l.cti:;sc'rt,, Ledlrgår'clen, Slutarp, t.ty-

bliveln kommun:r.lordför'ande i l-rö-
I<ind, där skoior', äidcldomshem
r,,ch vatten och avlopp är' al<tuclla
tirrg .iör närvarande.

Nej, man har ail aniedning aJ,b

varn nöjcl med det som dct är' Två
tiitortcl har man för övrigt bCg'å-

vlrts mecl och även det kan vara
lrrilom, eftcrsom tiitorter inom
kornmrrncrna l<tLtr va.ra ctt r-rog så
l:inkigt problern...

---::+,.#:.iug;i'.L till-lTiolövcl'sL1'rp1=on -oU
bcl;iiran om cless pr'övning av skol-
loltlrlbchovct ocir även fått dcss
glutikrinnande av plancu, sonr i förs-
ta hancl upptar en tillbygg4ad av,(rJ,/L4r "' ".'.i, 1?^'a* ,....i
slcoln rr i I(i!narp mcd llirosalar j
.....".''"'.'.:"---F-..--.-.:--;,,

sr rn L skolmåltidslokalcr, g)'nrna -

i sl-iksal och övliga crforder'1iga r-rt-

,r'yrrrnen. Denna plan ä,r' sorn sagt
lgodkänd i princip och meningen är
;atL plojcktcringen för tillbyggct
skrrll börja sir smått, först och

]fliimsiL r;iL att mrn I'år dc nva liiro-
Lsularua och kan dra in sl<olan i.,- 

-
'ulltIl'll. Vlll(Ct S]illllC VAfå1 Cl(OnO-

i nrislrt 1 örc1cl:rlttigt.
i Börstic får' behå.lla sin skola för'
ifuTläCr'k-
--i.,.
som fr,r'tsättningssl<oliLn, hushrills-

:l:ctonad för både flickor och poj-
I:r r', ii"r ccntralisc,l'a.l l ill I(innarp
och kommer att så förbli.

- Ja, soln syncs är' si<olfrirgan
lr,l:rlivl lrvrrlipf or.dtrirtl ot'lr häLt-! 'tltht)rrbu 

\/r I

I r'r: hopprrs vi at.t clct sl<all bli, trär

I{olnmurrrr,lortlf . f 'r'ar

den projcl<tcradc utbyggttrdcn
I<unnat gcnomföras, säger hr Gus-
tafssoir. ÄVen orn sl<ol{rågan
många gånger l<an vara cn trog så
svårlöst problemknut, så hal den
i Irrökind kunnat lösas i brista
sanrförstiind. ,

Avtrolrpct svår'orrlrrat
Dct om skoiorna . . , De tillhör

de gängse storhommunala $rågor;
na irrst nrr. Det eör också åldcr-
donrshcmslrågan, som i FröliiIffir
qnncinllf kirrlric apnnm nft qnml-

lrrrsi rif fnlfiorrÄr.decirrrnlcnrr lÅlf I

i rrllirdlag ntL skaf[rr tomt, scdan
fullmiil<tigc principbcsluLat om ctt
ii.lderdomshcm rned 20 platser. Man
ä4:pngefär' på det klala med var
r.lel sl<a,I1 ligga - i I(innarp ut-
tnccl viigcn till Brismerrq har man
fr,rnnit en tomt, som anses vara
Iärnplig,

I Valt".t och avlopp . .: irr, det äf
de ständiga tätortsbekymren. I

:Irröl<ind här man nu anslagit peng-
rrr till on,rrfrpdninr av dcssif för-
hållauclen, i l(inna,rp och slutnrp.

-Ilrlr rlct hcla skall lösas - rtet
Lrlir. on scnirre l'råga. Särskilt av-
loppsför'hållartden& åir tlåliga på,

birtla plntserna o<lh ctt hraftigt
rcrrinesverk niClrirr hr (iusta,l's-

€4

son iir ttog entlil rniijlighotott tlilt'-
vidlog. 

'Vlttnct liir hrrnna lösas
onlilole, TIImf visas av att ett
nyupptrig;et borrhål viil folhsko-
lan gcr hela 6.C0Q t,irtliter.

Mcn om dcf blir någon stor ge-
ntensam brrinit' eller"dran ]<ommer
att utnyttja de som redan finns -dct lril rrh'cdningcn visa.

l'vfi nrilj. kronor. . .

Det är kapitalkrävande investe-
ringar dessa projel<t, som I'rökind
har att genorpföra inom den när-
maste franlticlen. . Ett klassrum
Iiir' l<osta 'c:rr 100:000 kr, nuför-

. tidon och' den.nya; sl<olan går allt-
lså, ]öst på bortåt:600-?00,000 kr.
Ä I r.lcllcirlmsltcrilmet beräl<nas kosta
rungefiir lll<a nrycliöl och ytterliga-
re 600-700.000 lir. går åt till lö-
snudc av vatten- och avloppsfrå-
gan. Dii iral man ]rommit upp till
ruudir två miljoner. Ig94 sl<atte-
rundc4aget är, qqrt i.F;jG-d'E
närvarande. ,,'
#

tr niistn års stnt h&r nran cv-'satt pengar både titl tvri lörar-
bostiitler; 'sorn skall ntJiTffisli
Knfi?rp och beträffanrle vilka
rn:r,rr riiiitar Iiungl. mlrj:ts nådi-
gn beslut om tillstfurd att sätta
igång; sarnt tiil ålderdomsherns-
bygget och till skattereglerings-
fond. Och då har man äntlir, hun-
nrt.*ä@
som 5:50 pcr skattckronn. Ja, i
ffirligcn
va,ra, härligt ltt Icva!

Ilerr Gustafsson, som blev kom-
murralordföraudc vid scnaste full-
miiktigesammanträdet mcn som
är gammal ,,tränacl l<ommunalman,
vittnar , också att samarbetet är
dct biista tänl<bara iuorn kommu-
ncn. Dct lokziignabb av ungfolks-
tycke, som stundom etableras mel-
lan snart sammanväxancle och
stnrkt industr,ibetonacle,Kinnarp
och Slrrtrrlp 

- cllcr tviirtom, vii-
l<cn lruigolclningen ärl - det för-
mår intc grumla i bägaren. . .

nu.

Vacl l:cträffar sl<olorna inom
frr'öliintl, s;å Jtar marr nrr Ij..1-1'orm
i I3ör'stig och A-slcola -i I{in

SIutarp.

ilnhys_c_s_y_--_og[g-9t_pl-trc--olikn.
; i 'I'iclaholrn, Iiö,labv oeh li'lob



FALKöPINGS TIDNINC. Nr 1.39. Lör.äugc" äcn B 'ilcceur6er T95S

Kinnqrps NT0 med

medlemmar största ilvd,
. ,Vod vinner den som undflyr krogen ogh går in i en nykter-

hetsförening och vqd förloror hon sedon genom ott bryto i för-
eningen och återgå till krogen? Vod kon en kvinno görcr för
nykterheten? Vem hor störstq onsvqrel i en fonrili, mqnnen ol-
ler kvinnon? Vilket ör böst crtt ägo, lördorn cller pengor? Kon

mon levo lyckligt ulqn otl ögo en hiärtcvön?
Nei, det ör ingen Gollup, sonr slöller frågorno. Det ör boro

någro slickprov blqnd diskussionsörnrrerro, nör seklet ocft Kin-

norps NTO-förening vqr ungcr ...

Or:h 1'ti.cllignr'{l rnångi} r'xcrnlrcl 'l

l;krrlle liunrrir ant'ör'as, Hur sk:rll '

rnan stär'.ja svottlomitr hos gossar?
\tilket iir brisi- att vala,gift eller
ogift? Vilkt rir våra värsla fien-
li'r', mirt tl i;llt ctssttpa rer r cllcr <.ll'in-
)<lrrt,rt ? Jir, rlct ii.r f r'å;1,1r --- frän
','ilhcL hiill r.lc lngripcs .-- som tål
irtt tlisk rrtcras fortfaranclc !

I)clltttlusttn har vill rniijligcn
rnotlnts nrlgot rncd iircrt, lttcn 1tå
ahtiviteten och frejrll'ulllrcfcrr i
I{innu.rlls NT()-fiircttirrg liir irrltr
v&rr! ntt kltgir.. ()clt [:rkl.tttn
kvtrstår: i tltg o,rh scrlu;t liult-
rltu Llttg titl tilllt:lltit iit'th:tr nrr:r,l

sinit styvt Ituntlrt iltcrllcurttt:tr
liinets och distliktcts störstn.
NTO-avdelning.

-. 
Iriireningcn bildaclcs 1908, be-

rättar Soen Antlcrsso'tt, Lovsgår-
den, en lv dc lcdandc NTO-kraf-
tcrna sccltin flcrir år lillliaka. 21

lnvänd Edra pengar
till både nytta och nöje, det
räcker de till om Ni gör Edra
inköp av möbler, mattor, ty-
S€r, rullgardinsväv, madras-
ser, speglar, tavlor och gotv-

lampor hos

,. Gustafssons Möbelaffär, Slutarp
Tel. 179 Kinnarp.

J'ör'rlr: r,1i1rrvi,,g lYl vttrjt ctt rtv'tir: stiitri'bcgivcn'
':) I hcter'na irrom t'öi'cnirrgen tlltsedan

I),.J t 
1:: 

täl:;t.ombyt.ctr i lctlnilr;;- iJ0-t:r1clt. Iiluxet iir irtt.få pjäaer
r'Il (lbn föt'st:r tidctr '- nyvtrl vtrr s61yl l;ariljor.- I<atrgke I nåeon mån
ol-rligatririska mest' varje kvartal | ;;1,;ä r".Jf.*.n",-.å*laif,ag"au
.I. Linclström, Gustav Johansson, 'att unclerlcasta sig dcn trårOtfa-
Ii)r'ili Bcrg, Firik Andersson, Karl ning, som behövs,
l'r'ansson är; nirgra ordförandenamn 1 ^; "'.från rtcn förstJ ticten, '1.^1"i.1:ttrklar, höbbvcirklar, teä'

I ter', bol<aff,n&r :- dc sistnämnda
Förcnitrgcns >starlre man' un- ' tänko, man förresten göra tradi-

der rirygt 25 år blev cmellertid tionella - och mycket annat, allt I

Eril< Gnstafsson, Hassla. Han höU 6sg där representerar NTO"för- i

100

f cinets

tttcrllt,rnmnl lionr tnerl ft;jln starten
oclr a'.; tlcrrr frttns iinnu en kvat',
närrrligt,n flir Dlsir Karlsson, Fal-
köping, ticli::,are luder .rn{nga år
lärarinna' i I{innalp. Förstr: ord-
f ör'ande ellcr övertemplare, som
dcl då hclte, var J. D. I(arlsson
mccl Hirnuir Thorsell och Ragnar
Johnnsson vid sin sida.som resp.
sckr. och krrssör.'

1år. Mcst hal rlttt varit lr'rrktiskir

r,orcatrrvglrc nrcd. 
| :[l',"1,iffå;:,"""1;'-"-ln1;il,;i?llill i

r,r:h lokalbyggt'L :1 932- -llll, mcttför- I - I

rr. upl,ryck'i'11, ri.nr ,;i1;r1'^i';äi:f _lll.]lilll'i;1'|".-'',I{lli:: ll:: I

lctr av 30-ttlct ioto.., iilnnt toi- annun söndag oelr de brnltrtr samla
,,ninsur,r tilt rritpt,rrsc^ ;i;;,i i,äi- 13,t1 ltitt"l tncdlentmnr. vilket onck-

rcgcr,'zr i cristrirrtut, o:;'åu;'p'iot- llig.n :!l fly':ljll!'{:l r:!i'9'iqt
-;; ;;. i<i;;;; -;.;;; ;A;;i, f L._.1.ol"lli ju*Jir-ti" jl 

^"j :l;llcval<at I

Starkt rurgrlon:rligt,'
inslag

Eti" av de för'sta arrangemangcn
i brödmn,, Altlqvi;; f;r tsmd;;;;h
om clen talas det fortfar.ande i
bygrlen I

iicvycr: tycks föUeqton ha va-
li t grurrs ka lycko,safi ima: gup.p gb-

' nron,I fiil föreningo-rl:- 4e lptpl-
revl'or s()rn g&vri ;104?+l+.8iåjoT-

ove r

ds lolialen shuldfri - och ilo ttll-
hör nrr troelitioneir.

Nu t.rarl f'ör.ning"n stndigt övr:r
100-talet medlernmar. Och i mt'd.
lcmslradcrn utgjtir de rLnga clct inte
mingt mirrltanta insluget, Ty I(itt.
nnrps NTO tycltn i sitrolcild grtt<l
lrtft fiirmhgnn ntt dra ungfolket
till sig * trots dnnsförbud, kanske
biir tilliiggns. I stetuterna t:lll den
torntclona,liorl, liQryi! gjordos till lo-
krrlbyggel, sLår irämligr:n :rtirrr vill-
Itot',att dirlr; intri fj<'k fiirr,lrornmg i
rlur nyrl loltirloti. Otlr dct hor nog-
:lrirtll; rc!il)clf ternts,

'' Livtrigt si.lrdiearbete :

Urrgdom -- "dqt betyder oöks4
studier. I Kinnarps NTO bedrivs
följrrktligen vid tidan riv den, >rena>
nykterhetsvården eti .ganska liv-
ligt studiearbete, och rilltid någorr
ellcr några cirklar'iip i gång varjc

föreningen vicl liv under de >,svåra> cningcns arbetc på det kullurella I

ir'en 1917-28, då dcn för'de. en planet. Det arbetet liedr.ivs i'god i

yttcrst fltimtarrcle tillvaro. Sist- Sarmqni med treklrLlgel I NtCl"i
nii.tntrtla år' itrnrrirar dock. ett !tPP- parollcn: nyktcrhqt, Ircd, folkupp-'
vllinlndc rrl'tr,r' tijrnrcisnslummern,'fostr.an. ,. ,



' ligare en t.i'llkomrrrer vacl ,let lliier.
iI "fjol ijknde mccllcms{rnttlct med

, . :i:fT:tl ::[$:b:-:ilffl"ä?n:
W - | crningat'n* finrii i l-Ial:o och'llask-

d^rr^ ^-. I r '1, rr r'p s.arnl. i. l"ilrrrtrr.ödjir, övcr hu-

Men rör art återga tn männen i li::l'l !v:l'Y.ll:11:!19.1'L!:lliil,s*t".
edninsen . . . Erik Gustafsspn, i I;f* dc llv1rl(Lr8-at-tl- ]lli'Yt-|"" l]t i

o* g"r,o- sin behjärtade insats | ):,Y^,;.,*L::? ol]],llll, 
"*t n,Ylt: 

i

äddaäe föreningen under de sr'åra | :::::::tt.llirltlLl.n^t'tlfltl^;. "n*'
ren, efterträddes 1938 på *Jro- lllli.lt?1..-'t .ltct1'dn för lardsbyg-l

'andeposten av .r. Na"l"ät ru4g 
l l 

' 
".''- j:':* ,,:'i.::: :]:': _1..1":.:: lromHildingVåring,somsattitrelj DeU ii n otl<så' vtrrl livctr r\tt'

Lr, och sedån fötjdå Sten Ahlqvist, I tlorst;ott 't.ror;. ' Juit i llinnrr,rp
lom fortfarandc är påiitlig, vitlig lj litttls rli:l lJrrtt orn ttrtgtlornor ttelt

rch uppslagsrL -eoaäå;;;å ii;.?li ,ll ,riirrgri *v rlottt lnr )trifo bli-
rn sådan som föreni*esarbetet be_ il lit cn rrrrgr:liigcrr stk. r\tt fiir_

[å"* -a -a"g' u":l ä"r' erter ho- ll |:l.lll':l:flr"j,{:':]llt{tt lili lio'
[o- r"*t', si"an""g. Nu är arne ll lli1t'':t1[19:,t11!,fi1lt mttn ftit'ör''
Karlsson, Hatiagåråen, förening- ll tl*t 

llll lll'liti ;trttrtirrttelso.orn vid

:ns ordförande. Han "d;ilå;;. ll scrtnsto prostvisitltionen i'frislir.
..:_ ^+r å- _^r_- "..^"" ;;;;--^;ll rnLct, drl Nl,0 r:rhiiil ctt siirshitt'ör ett år sedan Sveir Andcrsson, ll "'*:
;om dessförirrrr*.r *,ri'gni o"orå- ll onrttiitunflnd{"

iandeklubban sedan 7946. net ll Dr:f clilt' iit' urnn siirsltilt glå{. t\l
fjorde han så bra att NTO-distrik- ll i l'ör'*ningcn, ,, .,. ,

fåi.., tä_liä;;;j;;=o-;;ä_ll o.,r, atir iir garrsl<rr liirtfiir:siåc_
llörande. li ligt. Dct vislr atl mirn intc albetnt

^ ll tör.giivcs . , ,
; - 

Distriktet räknar f.n. 1ti av- lli 
- 

ur.Lrr^LcL rd^irdr rlrrt ru av- ll nll i

ielningar, berättar han, men ytter- ll ..- *. -.:__-_- _-:1:- . I

Lolial Vint.trrny
l;rcssct iir .stort

iir. Itirrnurps N'I'O:$ tt*n,uiit: fnt,: rninit
inorrr.fiircrring{!n,, vl{ (,nlr liven Anrir:rssiln,

>plåturl> på sceneu I lolialen.
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Ilfter en iids sjukdom avled i tors-
da6s nämnde'man Erilt Gustausson,
Hassla, Kinnarp, 67 år gammal.

Deno,bortgån8ne vår' föcid i Hassla,
vitkeh gå4dr^,!a4 ägde tiilsammans
radd en syster oeh dår han varit lro-
sicJ så gott soryr gela sin lerrnad, blott
med undantag frir två år då han var
militäranStälld .i Ka"rlskrorg. I slutet
av ,å,O-talet övprtog han fädernegår-
deri i egen'fegi och drev den sedan
t1ll 7944, då jor,tlbruket överlämnatles
i andra händer.

I sin hembygd blev Erik Gustavs-
son snart nog inte bara en månganli-
tad kommunalman utan också en be-
trodd föl'troencleman, vilken mle
kunnighet, såker,het och oväld fura
gjorde sina många uppcirag i korye:
mun- och sockenstyrelse. lt

Sedan åtskiiliga år tiilloal<a v,)
han nämndernan vid Vartofta oc;lr
Frökinds häradsrätt och btand crrr

mång4 uppdrag han innehade i Kinrl
neveds gamla kommun kan nämnas
ordförandeskap i kommunalnämnd
och fattigvårdsstyrelse, vice ordfö-
randeskap i skolstyrelse samt leda-
motskap i taxeringsnåmnd, clirektio,
nen för polisdistr'iktel. och direktio-
nen för Floby ålCerdornshem. Då F.rö-
kinds kornmun bildades, biev han den
nya storenhet.ens förste kommunal-
nämndsordförande och kommnrlal-
kassör samt, flingerade även som full-
mäktiges sekreterare. Han var vidare
ordförande i farniljei:idragsnämnden
och fattigr'årclsstyrelsen, ledamot av
pensionsnämndeni nykterhetsnämn-
den och folkskolestyrelsen.

Sedan många år tillbaka var han
även ordf. i Kinner;eds brandstods-
kommitt6 s;rmt ledamot. av Skara-
borgs fattigvårdsförbund. Flan inne-
hade. meclaljen >För. medborgerlig
förtjänst> samt Skarabor:gs läns
13randstodsboia$S föri.jänstmedaij.

Varmt och trängivet intresse ägna-
de han åt nyktei'hetsrörelsen, enkan-
nerligen NTO-rörelsen, vars styrelse
han tillhört inom båcle platsavdel-
ning, krets ocli cr.istrikt. I{innarns-

dan ett år efter starten 1908 och tiII-
hörde där styrelsen i,a]]a år, först
som ordför:ande, se.lan som sel<rete-
r'är'e och sist som kassör.

I{ans minne hyllas inte minst av
kamraterna inom NTo-kretsen men
också av de många bygiiei:or, vilka i
Erik Gustavsson lårt känna en gedi-
gen människa och en pålitlig och
hunnig för'troendeman.

Han sörjes rrärmast av syskon och
syskonbarn.

II{ ME}flOtHIrLM
I{innarps }trTO-förening' och hela

vår orden har fått sorg. En iänh har
brustit i vår med.lemskedja. trnte en
svag och bräcklig utan en av de allra
star']<ast.e.

Iledan år 1909, då vår förening en-
dast var ett år gammal, kom Du med
i den föreniirg ocir organisati.on, vars
id6er och mål om en helnyliter livs-
för'ing i Dig alli-id haft en krrinnande
förkämpe. flin ideella låga var irite
sådan att den häftigt fle-mmade ripp
och lyste tiii en liten tid och sedan
Iika hastigi- t5'riarlc boit, rrnr.er alla
dessa fyrtiofem år lyste den med
såmirla starka, klara skerr. I a]la år
har Du till.hört vår styrelse. {Jnder
många år som ordförande, sedan sel<-
reteräre och nu ända tilt sista års-
skiftet som kassör. Och vad Du off-
rat av tid och rent ekonomiskt tror
jag inte vi någonsin kornmer att få
veta.

Du var en ungclon"'.. , ..ir. Ingens
ögon lyste gla..-..t ärr l)ina,' när vi
vid Våra ::.-Jien kunde få hälsa nya
unga rledlemmar välkomna tiil vår
förening.

Käre Erik! Ditt liv blev en enda
iång arbetsdag. Alltid fick Du tjäna
och hjäipa andra men säIlan tänka
p* Ditt eget välbefinnande. In i det
sista arbetadb Du för det allmännas
bästä, tiUs Dina krafter voro s1ut. Nu
är Ditt dagsverke tiilända och vi,
Dina NTO-kamrater, böja våra httvu-
den i ödrnjukta cksamhet över Din
Iivsgärning. Frid över Ditt ljusa
minne.

Sven Andersson.

F rökinds komrnunatrnämnd

har vid sammanträde beslutat
att till biträdande kommunalkas-
sör tills vidare utse lantbr. Hilding
Våring, trfassla, Kinnarp. Kommu-
nalnämnden beslutade vidare, att
ej ställa några ekonomiska an-
språk på Vartofta polisdistrikt
med 'anledning av Luttra försam-
lings överförande till F r.ökinds po-
lisdistrikt. Hos kommunalfullmäk-
tige tillstyrkes, att Frökinds kom-
mun deltager rned 200 kr. i Börs-
tigs prästgårds utdikningsföretag
för rätten att få släppa ut spillvat-
ten från kyrkskolan.

Nationalföreningen för trafiksä-
kerhetens främjande hade genom
isin länskommitt6 i Skaraborgs län
lbegärt ett anslåg på 50:- kr., vil-
ll<et tillstyrktes hos fullmäktige.
JKommrrnalnämnden uppdrog åte
ffattigvårdsstyrelsen atL snarast
funderhandla med ägaren av lfass-
!la, Västergården, för inköp av tomt
Itill planerat ålderdomshem.

t 
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avdelningen blev han medlem av re-
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Besök höstens trevligaste fest!

Kommitt6rade.

Den svenska storsångaren
GöSTA NORDGRAN
SIXTENS vällkända or-
kester med AGGEHOL

Snoddas

Dans
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Kinnarps idrottsplats invigd,

än 3.123 timrnar och stått i spetsen
för arbetet. Efter att dessa blivit
hyliade med blommor, avslutade ord-
föranden sitt anförande med att ut-
taia föreningens tack till kommunala
och idrottsliga myndigheter för er-
hållna anslag och annan hjälP.

Invigningstalet hölls av Västergöt-
lands Fottrollförbunds sekr. Sam
Flessel, Skövde. Han påvisade den
glädjande framryckning, som lands-
bygden gjort beträffande byggande
av idrottsplatser av modernt snitt'
De kommunala myndigheterna stäl-
ler sig ock välvilliga till begärda an-

arbdsam trio har nått målet

Den stora tlagen är inne. Gerhar-I Frisk, Folke och Sven Larsson
. är gripna, av stuntlens allvar. lleras nit har g'ivit resulta,t.

Ki,ttnarps ldrottsfören'ing har fått sin i'drottsplats. På' sött'tlagen r'n'

ut,grles den, "Nncler enkla m'en' tiirdiga fotm'er. Det blett en, maou'f estct'-

tion, au frtui,tliga arbetsr'n'satser och det uar bara rd'tt och ri'kti'gt' att
trton Folke och Suen Larsson och Gerhard' Frisk bleu hurtud,fiEurernu,
Deras i,nsatser tir d.en fa'sta grund,, p& u4,lken Kt'tt'n'emo, som t'drottsplat'
sen, d,öptes till, nu ligger.

Föreningens ordförande Gösta Gus-
lavsson inledcle med en kort resum6
över idrottsplatsens tillkomst. Han
påpekade, att Kinnarps IIr bedrivit
rdrott i 34 år rrren inte förrän nu kun-
nat för'foga över en god idrottsplats.
Är 1951 igångsattes ar:tretet och tills
dato he--.edlej'*qrnå utflirt frivil-
ligt arbc"- ",-- -'. antal av ?.780 tim-
mar. Han framför'de föreningens
tack tiil alla, som hjälpt till att för-
verkliga målet. Han vände sig därvid
särskilt till bröderna Folke och Sven
Larsson samt Gerhard tr-risk, vilka
iillsammans svarat för inte mindre

slagsyrkanden och detta förhållande
noteras med tacksamhet av idrotts-
organisationerna.

Itran tackade på Västergötlands
Fotbollförbunds vägnar Kinnarps
IIr för tillkomsten åv idrottsplatsen
samt riktade ett tack till tr'röhinds
kommunalfullmäktige för erhållet
anslag. Hr Hessel slutade med att
förklara idrottsplatsen Kinnerno in-
vigd för sitt ändamåI.

Till Fo1ke Larsson, Sven Larsson
och Gerhard Frisk utdelade han där-
efter förbundets förtjänstjetonger i
silver som ett synligt bevis på för-
bundets tacksamhet.

Falbygdens Idrottsaliians uppvak-
tade med blommor genom Sten AhI-
qvist, Slutarp, som i sitt änförande
påpekade de traditioner, som den fria
idrotten har inom Kinnarps IF och
han utLalade förhoppningen, att ge-gen! ar

lkomst

plats som alliansens fråmsta idrotts-
kiubb.

Assar Vilgottsson framförde Äs-
a{ps Idrottsförenings gratulationer
och överlämnade blommor. Repre-
sentanten för Slutarps IF, Allan Ahl-
qvist, tackade för inbjudningen att
spela invigningsmatchen och över-
iämnade klubbens bordsstandar till
värdarna.

Därefter vidtog matchen mellan
Kinnarps och Slutarps fotbollelvor
och uppgörelsen slutade med salomo-
niska 2-2.

Publiken uppgick tili 520 personer.

KinnarP-SlutarP 2-2
Kinnarps måIvakt Westerberg sva-

rade för några av matchens båsta
prestationer i andra halvleken, då
han räddade ett par farliga skott.
Av hans kamrater i uteförsvaret kla-
rade sig hb. Juliusson bäst och även
i 'viss mån cb. Andersson. I kedjan
krävde cf. Ärvidsson och vi. Anders-
son ständig bevakning.

I Slutarpslaget hörde halvbacks-
Iinjen Stenk"vist-Lund,in-Karlsson
tiII bättre och i kedjan som gick
bäst efter pausen var det endast vi.
Andersson och hi. Lövgren scm kun-
de åstadkomma några farligheter.

Det blev I{innarps högerytter
Grahn förunnat att göra första må-
let... på den nya planen och detta
skedde efter tolv min. spel. Cf. An-
dersson ökade till 2-0 tio min. in på
andra halvlek men dessförinnan hade
Slutarps vi. sk.iutit bredvid ensam
framför målet. I tjugoncle min. hade
han dock bättre riktning, då ett vac-
kert inlägg från högcr slogs i måi.
Nu hade Slutarp en stark period och
andra målet, som kom tio min. se-
nare, gjorcies av hi. Lövgren, som
helt frispelad sköt välplacerat i måI.

Domare var Thure Jakobsson, X'aI-
köping.

Landslagsmän
på Kirrnemo

Kinnemos andra match efter invig-
ningen går i morgon mellan Just fr.
Borås och Kinnarps IF. Gästernas
lag innehåIler bl. a. sådana f. d. stor-
stjärnor som Grehn, Andersson och
Jonasson 

- 
fruktadö kämpar i IIIfs-

borg på sin tid. Kl. 19 sättes bolien i
rörelse.
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S{ uto,rps Solrr.hffiEl*f öreming
Falbygdens slörsta hembygdsfest å Festplatsen lånsavalle n

MIIISOMMAEAFIION kt. l-9.00 oeh MIDSOMMARDAGDN kl. 15.00.

MIDSOMMARAtr'TO\I medverkar :

Imitatören SöBEN BERNTSSON, en av
vårli lands förnämsta imitatörer. >>Man-

nen som är ett helt radioprogram)>.

GUNDE JOHAN'SSON' berättar och

sJunger egna ooh anclras viSor.

Sedvanliga festanordningar.

Ga,mmal och ung hälsas välkomna till
en trevlig fest å en naturshön festplats.

Nationalkläclda samtr barn uncler 10 år,
FRI ENTRE.

Militärer i uniform, halv avgift.

Kommitteratle.

MIDSOMMARDAGEN medverkar :

VOLVO' MUSII(KÅR, Skövtlo. Dirigent
Musikfanjunkare Ernst Millbert. Före-
drag av kyrkoherde n. G.-A. Sandstedt,
Blidsberg, över ämnet >tr'örnyelse>..

B'OSELLO. Mer än trolleri. En artist-
show.

GöSTA >SNODDAS> NORDGREN.
Folksångaren, frisksportaren, flottaren,
fiskaren, ackompanjerad av Ewald Sone-
fors.
>TRE AMATöREF>' Margareta Bööre,
Stig Svensson, Borås, och Lennart Jo-
hansson, Falköping. Ett program långt
över det vanliga.
>BENGTS LAKGÄNG> svarar för folk-
lekarna kring lövacl majstång.

tt_

, 
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tr"olkskolestyrelsens framställ-
ning om reservation av ett anslag
på 200 kr. till konstnärlig ut-
smyckning bifö1ls liksom styrel-
sens framställning om täckande av
vissa utbetalCa medel, c:a 11.000
kr. till lärarbostäderna och 3.000
kr. till fastighetsunderhåll.

Till poliskonstapel i F rökind val-
des Allan Sjöberg, Kågeröd.

Till brandchef omvaldes Elof
Rehn, Slutarp. Ny förste vice
brandchef efter Hilding Våring,
som avsagt sig, blev Allan Anders-
son, Kinnarp, och vice brandchefer
Nils Neuman, Vårkumla, och Gus-
taf Holm, Börstig.

Till ordförande i fullmäktige om-
valdes lvar Gustafsson, S1utarp,
och till vice ordf. nyvaldes Gunnar
Johansson; Döve, Börstig. Sekr.
blev kantor Benngt l(jellströrn,
Kinnarp.

I övrigt dominerades sannman-
trädet av en lång rad val. De ut-
föll enligt följande:

Kommunalnämnden:

Gunnar Larsson, Luttra, 'Hildirrg
Våring, Hassia, Kinnarp, Georg A.
öhrnell, Kinnarp, Gustaf Augilstsson,
Kinnarp. Allan Ahlqvist, SlutarP,
Bengt Samuelsson, Siutarp, Runc
Fredriksson, Slutarp, Sven Neiima^n,
Slättäng, Vårkumla, Arthur Karls-
son, österg., Brismene, NiIs Daniels-
son, Grevag., Börstig, Evert Erenius,
Döve, Börstig.

Suppleanter: Einar Andersson,
Skövdeg., Luttra, Bengt Nilsson,
Kotarp, Luttra, 'Sven Svensson, Ed-
hem, Börstig, Karl-Flrik l(a.rlsson,
BörstiE, Bengt Juliusson, Kinnarp,

Erik Svensson, AxtorP, Kinnarp, fru
Marsit Andersson, österg.' Kinnarp'
Holeer Kä116n, Vårkumla, Ka'rl Jo-
hanäson, Brismene, Ivar Andersson,
Gunnestorp, Börstig, Gunna.r Johans-
son, Trädg., Döve.

Ordförande Gunnar Larsson, vice
ordf. Hilding Vå1,-/I9'

FotkskolestYrelsen:
F ru Elsa Andersson, Prästg'' Bör-

stiA, Martin Andersson, Kärrag,
BöistiE. Ivar Andersson' Gunnestorp,
Börstiä, Arne Olsson' Alarp' Kinnarp'
DaJIiel* Abrahamsson, Slutarp, OIof
Nilsson, Slrrtarp, Sten Ahlqvis!, Slut-
arp. Arne Gustafsson. Liden, Luttra,
tru frtaj Lalsson, Luttra, Valter Os-
karsscin-, Fröjeretlsled, Vårkumla, Fi-
lip Vingren, Brismene.' 

Supplea"nter: F ru Idga liolm, Präst-
bolet, Börstig, Karl G. Johansson,
Börstig, Paul Gustafsson, Vintorp,
Börstig, fru Majken Johansson, Alarp
Kinnarp, fru Ester Johansson, Huleg.,
Slutarp, Nils Ax, Halsäng, Kinnårp,
fru Ebba Juliusson, Kinnarp, Sigaard
Andbrsson, Grännarp, Vårkumla, 0s-
kar Johansson,. Klockaretomten,
Luttra, Bertil Johansson, Skatteg,,
Vårkumla, Karl Johansson, Bristnene.

Hälsovårdsnämndcn:
Bengt Kjellström, Kinnarp, Gunnar

Vilgotsson, Kinnarp, Sten Ahlqvist,

Erik Danielsson, Sandhem, Börstig,
fru Ingrid Andersson, Lofsg,, Kin-
narp.

V. qrdf. Gunnar Eriksson, Hallag.,
Siutarp.

Barnavårdsnämnden:
Thora Petersson, Slutarp, Margit

Andersson, österg., Kinnarp, Hen-
ning Andersson, Börstig, Ivan Gus-
tafsson, Skansen, Brismene.

Suppleanter: Judit Joelsson, Bör-
stig, Ebba Juliusson, Kinnarp, Kurt
I/arsson, Kinnarp, Svea Atrraha,ms-
son, Tornarp, Börstig.

Ordf. Thora Petersson, v. ordf.
Margit Andersson, Kinnarp.

Nykterhetsnämnden: Stina Wing-
gren, Brismene, Ingemar Qvick, Bör-
stig, f,'rans Svedberg, Slutarp. 

I

SuppleB.nter:. Gulli Arvidsson, i

Stommen, Brismene, Sven Svensson,
Edhem, Börstig, IfarrSl Johansson,
Ilalsarp, Kinnarp.

Pe,nsionsnämnden: Olof Wester-
mark, Döve, Börstig, Karl Johansson,
Brismene, Einar Andersson, Skövdeg.
Luttra, Erik Bohman, Slättäng, Vår-
kumla.

Suppleanter: Nils Danielsson, Gre-
vag., Börstig, I'rttz Landin, Brisme-
tr€, Saga Gustaf,sson, Rogestorp,
Luttra, Arne Äng, Glaskulla, Vår-
kumia.
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Slutarp, X'ritz Landin, Br:ismene, Al- , Brandstyrelsen;lan Johansson, vintorp,_-B?ii-t^.9:,,-.. I ä"ä"u, "Erikssori, Hallag., stutarp,
suppleanter: Frans s-vedbe3: llyl" Igru. ä"rr"*n, sialtang, "varrumrä,

arp, olor Nilsson, st_"t3lp,"lyi,I.g$- lffi;y Larsson, skattäf., Brismene,
l*t:19q, r(innarp, ry$| lT.!gTl, lR;åä" vighorin, skräädaretomten,Sköttninq. Luttra, Elias Scherm*r; LL;t-t;; RaE[rar Algotsson, Fjälmse-Vintorp, Börstig. ,J.-etirstig.

Ordförande,Bengt Kjeliström, vice l^-!"[ileanter: Allan Ändersson,
ordf. Sten Ahlclvist. M";ää., Kinnarp, Sven Neiiman,

Fattigvårdsstyrelsenl Slättäng, Vårkumla, Ärne Andersson,
Gunnär Eriksson, Hatlag., Slutarp, Arrrgrimstorp, Brismene, Oskar Jo-

Gösta Sahl6n, Brismene, 
- G. Rudin, hansson, Klockaretomten, Luttra'

Kringlarp, Börstig, Ebba Juliusson, Lars Westermark, Döve, Börstig.
Kinnärp. I orot. Erik Bohman, v. ordf' Gun-

Suppleanter: Daniel Abrahamsson, li nar Eriksson'
Slutarp, Janne östberg, Brismene, ll N

'w>'



Byggnadsnämnden:
Lar:r l(arlsson, Kinnarp, EIov Rehn,

SiLrtarp, Allan Ahlqvist, Slutarp,
C:unnar Clausson, S)utarp.

Suppleanter: Nils Johansson, NY-
hem, Kinnarp, Gert Johansson, Slut-
arp, Arne Setterberg, SIutarP, Bengt
Samuelsson, SlutarP.

Arbetslöshetsnåmnden: John Kar-
16n, Slutarp, Oskar Kjellanderr Mos-
sag., Slutarp, KarI R. Andersson,
Brismene, Sigurd Johansson, Mun-
kag., Luttra.

$uppleanter: Bengt Juliusson, Kin-
narp, Torsten Gustafsson, Prästbolet,
Kinnarp, .Elias Abrahamsson, Torn-
arp, Börstig, Arvid Johansson, NoIg.,
Vårkumla.

Förstag till ordf. Gustaf Augusts-
son, Kinnarp, v. ordf. Göran Sandin,
Kinnarp.

Uttagningsnämnden:
Bertil Broberg, Sandhem, Börstig,

Olof A.hlin, Rogestorp. Luttra, lfertil
Andersson, Skolan, Vårkumia, Ivan

iGustafssoni Skansen, Brislnene, Her-
lbert Andersson, Alarp, Kinnarp.
sr Suppleanter: FlildilgVåri.ng, Hass-
lla, Kinnarp, Göte Blomdahl, Börstig,
lGr.rstaf Oskarsson" Brandstorp, Vår-
Itumla, oskar Kjellander, Mossag.,
lslutarp, Paul Larsson, Brismene,

' Civilförsvarsnämncl:
; Olle Awidsson, Stomnren, Brismp-
ine, Kajsa Erenius, Döve, Börstig, Es-
ter Johansson, Liden, SlutarP, Oskar

,Johansson, I{lockaret,, Luttra, Gus-
Itaf Gustafsson, Glaskulla, Vårkumla.
, Suppleanter: Bengt Andersson,
lKlockareg., Brismene, Greta Qvick,,
leörstig, Margit Andärsson, Österg.,
iKinnarp, Ingrid Gustafsson, Liden,
llruttra, Tore Såmuelsson, Hallestorp,
Vårkumla.

Familjebidragsnämnd:
Eiias Abrahamsson, Börstig, Per

Andersson, Brismene, Holgel KäIl6n'
Vårkumla, Gusta-f Gustafsson, SIut-
arp, Ivat Andersson, Vassag., Luttra.

Suppleanter: Herbert Kling' Sand-
hem, Börstig, Bertil Johanssqn, Väst-
arp, tsrismene, Bengt. Vård6n' Noig.,
Vårkumta, Gustaf Andersson, Hude-
ne, Slutarp, Nanny Andersson, Sköv-
desg., Luttra,

Ilemhjälpsnämnd:
Margit Andersson; österg.,. Kin-

narp, Gunvor Broberg, Sandhem,
Förstig, Nanna Johansson, VästarP,
Brismene, Ingegärd Larsson, Skött-
ning, Luttra, Gustaf Oskarsson,
Brandstorp, Vårkumla.

Suppleanter: Thora Petersson,
Slutarp, Anna-Lisa Johansson, BQr-
stig, Margit Winggren, Brismene,
Saga Gustafsson, Rogestorp, Luttra,
Raenhild Granlund, Vårkumla.

t]önenämnd:
Georg A. öhrnell, Kinnarp, Filip

Winggren, Brismene, Ivlargit Anders-
son, Österg., KinnarP.

Suppleenter: Hilding Våring, Hass-
Ia, Kinnarp, Valter Oskarsson, Fröje-
redsled, Vårkumla, Gunvor Brbberg,
Sandhem, BÖrstig.

En ledamot utses av Börstigs kYr-
koråd.

I Ktilturnämnd:
I Irnai Larsson, Luttra, Sten Ähi-
lovist.- Slutarp, Fritz Landin' Brisme-
lrie. Paut Gustafsson, Vintorp, Börstig'
lKarl-Gustaf Gustafsson, Stommen,

2:clra Taxeringsdistriktet: Karli
Lundgren, Döve NiIs Andersson, 

I

Krinftarp, Börstig, Paul Gustafsson' 
I

Vintorp, Börstig, Harry lrarsson' i
Brismene, Ivan Gustafsson, Skansen' 

IBrismene. I

Suppleanter: Gunnar Johansson, 
I

Trädä., Döve, Karl-Erik Karlsson, I

Börst1g, Bertil Broberg, Sandhem,
Börstig, Karl R, Andersson, Brisme-
ne, Paul Larsson, Storeg.' Brismene.

Revisorer: Karl Andersson, Knagg.
Luttra, Erik -Gustafsson, Marbog.,
Slutarp, Evald Larsson, Bokulla,
Börstig.

Suppleanter: Gunnar Gustafsson,
Slutarp, Karl-Erik Eriksson, Backg"
Vårkumla, Martin Neriman, Väster-
bo, Vårkumla.

Supp1eånter: Sven Ekbom' Ledsg',
Luttä, Majken Johansson, AlarP'
Kinnarp, Carl Johansson, Brismene,
Allan lohansson, vintorp, Börstig,
Verner Granlund, Billsh', Vårkumla' 

'

Valnämnder:
Börstig: Evert Erenius, Döve, Göte

Blomdahl, Gunnar Rudin, KringlarP,
Rickard Persson, VintorP'

Suppleanter: Paul Gustafsson, Vin-
tonc. Olof Vestermark. Döve, KarI-
Joiian iTclm, Prästbolet, Sven Svens-
son, Edhcm'

Brismene: F iIiP Winggren, Paul
Larsson, Storeg., Aron Larsson, Nolg.
.Artur Karlsson, österg.
' Suppleanter: Evald Roos, Fritz

Landin, Bengt Andersson, Klockareg'
Håka& Olsson'

Kinneved: Göran Sandin, KinnarP'
Bengt Juliusson, Kinnarp, Hildin-g 

1

Våriirg, Iiassla, Kinnarp, I'rans Sved- 
|

berg, Slutarp.
Suppleanter: Ragnar Johansson,

Slutarp, Bengt Kjellström, KinnarP,
Gunnai Eriksson, Hallag.' Gösta
Larsson, Kinnarp'

Luttra: Einar Andersson, Sköv-
desg., Viking Pettersson, Sköttning, I

Ragnar Vigholm, Skräddaretomten.

Vårkumla.

Lennart Efraimsson, Klockaretom-l
ten. I

Suppleanter: Lennart Andersson, 
l

Mainee., OlIe Johansson, Majneg.' 
I

xaiin 
* 

Johansson, Munkag', ,Ivar i

Lindström, Kvarng.
Vårkumla: Oskar Gustafsson, Frö'

jeredsled, Nils Johansson, Korsg.,
Bertil Johansson, Skatteg', Arne
Eng, Glaskulla.

Suppleanter: Erik Bohman, Slätt'
äng, Gustaf Gustafsson, Glaskulla,
Verner Granlund, tsillsholmen, Martin
Neiiman, Västerbo.

Ombud till I'albygdens Allmiinna
Sjukkassa: Evcrt Erenius, Döve, Bör-
stig, Karl Johansson, Brismene,
Frans Svedberg, Slutarp, Einar An-
dersson, Skövdesgården, .Luttrå'

Suppleanter: Bengt Vård€n, Vår'I
kumla, Stina Winggren, Brismene. 

i

Valet avser åren 1956 och 1957. I

Att å kommunens vägnar teckna i
borgen för esnahemslån: Gunn&r

Larsson, Luttra, med Hilding Våring,
Hassla, som suppl. .Ortsornbud för'
statliga bosättningslån: Georg A.
öhrnell, I.innarp, suppl. Sten Ahl-
qvist, Slutarp. Ombud för tingshus-
byggnadsskyldige: Ragnar Johans-
son, Siutarp, Gunnar Eriksson, Hal-
lag., Slutarp, suppl. Sven Ändersson,
Millomg., Brismene, Ivar' Johansson,
Börstig. Ombud till Skarab. läns
avdel. av Svenska Landskommuner-
nas x'örbunds sammanträden under
år 1956: Ivar Gustafsson, Slutarp,
Gunnar Johansson, Trädg., Döve,
suppl Georg A. Öhrnell, KinnarP,
Sven Andersson, Millomg,, Brismene.

Taxeringsnämnder: 1:sta. taxe-
ringsdistr.: Gunnar Eriksson, HaIIag.
Slutarp, Sig:vard Andersson, Gränn-
arp, Vårkumla, Gert Johånsson, SIut-
arp, Arne Olsson, AIalP, KinnarP,
Ärtur Lindqvist, Sköttning, Luttra,
Viking Pettersson, Sköttning, Luttra,
Alex Johansson, Halsäng, Kinnarp.

Suppleanter: Bengt Nilsson, Kot-
arp, Slutarp, Holger Källen, Vårkum-
la, Ivar Gustafsson, Kinnarp, Herbert
Andersson, Alarp, . Kinnar:P, Bengt
Juliusson, Kinnarp, Ivar Lindström,
Kvarneg., Luttra, Gustaf Vård6n,
NoIg., Vårkumla,



Kinneveds m. fl. socknå,rs hingpt--
förening rrt- b. p. a,. \erJJ

hade i måndågs årsmöte på Nya Pen-
sionatet, Klnnarp.

Äv styrelseberättelsen framgick
att avskrivningar å inventarier kr:n-
nat göras med 6.947 kr. och att fjoi-
året varit det näst bästa året secian
stårten 1939. Bästa året var 1945, då
7.000 kr, kunde avsirrivas, För'ening-
en hade då 17.730 kr. inkomst i
språngavgifter och sammå år gjorde
föreningen köpet av hingsten Jupard
för 50.000 kr. Genom s*ihdig ned-
gång i betäckningarna har förening-
en fått kämpa hårt för tillvaron,
men en bättring kan nu skönjas. An-
delarnas konto utvisar kr. 13.400.

Föreningens hingst Paulax har trli-
vit höJd till A på gmnd av visad
god föråryning i Halmstådorten.

Språngavgif terra blev of örändracle
för såväl fridedelston, gallston som
övr'iga.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och
bostår av ordf. Valdemar Johansson,
Siggagården, SlutarP, v. ordf. NiIs
Larsson, Klockareg., Brismene, sekr,
Torsten Gustavsson, Prästeg., Kin-
narp, v. sekr. Torsten Andersson,
Backgården, Slutarp, kassör Valde-
mar Johansson, Sigga.gården,. SIut-
arp, samt Arik I'ransson; Mogården,
Falltöping, Anders Johansson, Sko-
makareg., Göteve, och Åke Gustavs'
son, IVIiIlomg., Slutarp. Supplanter är
Allan Johansson, Alarp, KinnarP,
iirstav Oskarsson, Brandstorp, Slttt-
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arp, Linnar Hermansson, NaglarP,
Kinnarp, och Ragnar Vigholm,
Skräddarg., Luttra. Revisorer: Gun-
na.r Eriksson, Hallag., $lutarP, och
Erik Gustavsson, Marbog., Slutarp,
suppl. Ililding Våring, Hassla, Kin'
narp, och Gustav Vårddn, Nolgården,
Vårkumla.

I

i$ it"i,'''r

Kinnoved-Vårkumla Rl,tr'-avd. n{
har haft årssammanträde med famil-
jesamkväm i föreningslokalen, Slut-
arp.

F öre förhandlingama gav ordf. en
återblick på det gångaa året,' som
blev en besvikelse i skördehänseende
utan jämförelser det senaste århund-
radet, Organisationerna har dqck
kunnat förhindra katastrofer för
skuldsatta jordbrrlkare och nystarta-
de jordbrrrken. Slakteriorganisationen
har genom slna, fryshusmöjligheter
kunnat motverka de prisfall, som den
stora tillförseln kunnat åstadkomma.

Styrelseri fick följande samm8.n-
såttning: ordf. Hilding Våring, vice
ordf. Arvid Andersson. sekr. Valde-
mai Joharsson, v. sekr. Torsten Gus-
tavsson, kassör Herbert Andersson .
samt Erlk Bohman, Göran Karlstedt
och Bengt Vårddn. Styrelsesuppl.:
Sigurd Johansson, Gustav Andersson,
Sigvard Ändersson och Karl-Arne
Adamsson, Revisorer: Daniel Abra-
hamsson och Linnar Andersson med
Bengt Nilsson och Gilbert Karlgren
som suppl. Att jämte ordf, represen-
tera avdelningen vid Liinsförbundets
stämmor valdes Ärvid Ändersson och
Ilerbert Andersson, suppi. Helge
Gran, I{arry Johansson och Bror An-
dersson.

Elfter kafferast visade länets jaht-
vårdskonsulent Karl-AxeI Fränden
bilder och film från Afrika, som
åsågs med $pant intres$e.
'Kinneveds SLU svarade sedan för

iunderhåIlning, med sång och musik
1 av llåkan Silvander, Bror Johansson'
;Gunvor Vilhelmsson och Vivan Jo-
ihansson saxnt sketcher .av Ka,rl-Gus'
Itav Gustavsson, HarrY Göransson,
Gunvor -Vilhelmsson och Vivan Jo-
hB,nsson.
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Hiir ser ui tre generattoner a:reus"Ilaiter. F. riksdagsman Gust,. HalIagår'd,, Slutarp, eleu. 1905-7906, då, skola'n,
Dar fisrtagd, till Stenstorp. I mi,tten dottem |TZII,ZUYT:|;:#; Fulköpi.ng. Dotterd,ottern Gerd, Wikström gå,r på,

'--t'
I

r:tso valde Iiul,iSlt Y af,Itut-/ 
I

Slutarps IFr
.)en finske f. d. landslagssPe- I

" 
'n Arvo Metso, vilke4 - som I

' rt omtalats - 
skrev På för

{ 11uni6 men återtog sirl för-
,:relse, har nu defin'itivt be:
ynt sig för att representera -

arps IF.
.eddelandet kommer knap-
i. som någon större överrask-

l', för de initierade. Verk-
I sarbetaren Metso, som f. n.

1r.nställning i tr'alköPing men

'9 l-uttra, kommer att slå sig

- {r' Slutar,p, ilär han har fasta
riki,ytningar. 1940 kom tre av

ans fem sYskon till trakten så-

,rm krigsbarn. De n-ar På senare

år regelbundet giort somrnarbe-
sök där. Arvo Metso gästade

lutarp redan för sex år sedari
.:h j. 6omras, då han kom hit
j åmmans med' sin sYster, be-
ji' rran att stann'a för gott' Re-

I ,n i början På juli medverkade
han i SlutarPs lag vid en vän-
skapsmatch mot Trädet.

,Slutar,Ps IF är att gratulera
till förstärkningen. Föreningen'
som tillhör div. V, Norra Väsl-
götaserien, räknar med att Ar-
vo M€tso ska bli sPelklar till 16

tgs-

Distr.-överIäraren.

tq5lr-
Av de s!örre vägarna var det

9un rnellan ,Faiköping---IJlrice-
namn, sonl rrar vär,si utsatt. I
toreda,ga kvali ansåg en taxichauf-
f,ör, sonr. FT tala"de ::.ieC, att den
var pral<tiskt taget or"rarnkoroiig.
Stora drivor halle bla.ct ihop vft
Kinnarp och sp,ärrade vä.qbanan.

l.-rtställning med 
I

; "länsvernissaget' 
I

;-rerc;*r"-_u:- |

!i- Slutarp denT 20r
tr'olkr,örelsernas Konstf räm jan-

'de beslöker fr., o. m. lör"dag Ska-
raborgs län, där ,under en turn6
utstäl,lningar av iitoraf,ier anord-
nas ,på nio olika platser. B,ör-
jan gö'res i Strutarp, dlär det rblir
>länsvernissage> i f,öreningslo-
ka,len orn l'ördag kI. 74.

Expo,n, so'rn i Slutarp hålies öp- i

pcn om lördag k,1. 14-16 och 1? 
|

--21 sarnt söndag kl. 19-21, de- |

mon*streras aV redaktör Bror Ejwe,
Stockholrn. De konstintresserade
får tillfälle att f,örvärva ,titogra,fier
a-,2 errkänt god k,iass.

Trun6n fortsätter sedan till Bor-
gunda och avsrlutas i tr'rämrnestad
i mitten av mans. Lokal aran,gör
är Skaraiborgs disrtrirkt av ,SLK'F.

lqsr

Frö[inils
slr0ldistrint

Läsningen vid distriktets skolor
börjar lördagen den 20 aug. 1955
kl. 8.50.

Första läsdagen slutar efter
2 lektionstimmar.

Skolskjuts utgår från Döve kl.
7.55, frän,Mönarp över Luttra kl.
8.05, från Kinnarp till Vårkumla
kl;8.15, från Kinnarp till Vår-
kumla över Slutarp kl. 8.15.

De två sistnämnda skjutsarna
återvänder från Vårkumla kl. 8.30.

7:e klassen centraliseras till
Kinneveds folkskola.

oktober.
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Skola och ålderdomsåern väntar
i Frökind - vilket kommer ftrst?

I Frökinds kommun ör det fromför ollt två proiekt, som ör ok-
tuellq för nörvoronde - och hqr vorit det under de senoste
ören. Det ör skolbygget i Kinnorp och ålderdomshemsfrågon,
som under en löngre iid stött i cenlrum för det storkommunolq
inlresset. Och bödo pockor på sin lösning. Skolbyggnodsfrö-
gon hor hunnit löngst vid det hör loget, medon ölderdoms-
hemsbygget konske ör det mest ongelögno. I vilken ordning de
kommer qtt förverkligos ör önnu inte ovgiort, men definiiivq
besked kqn vöntos i börion ov nöstq år. Tomtfrågornq ör klq-
rq i bådq follen. ls/rz-ss.

styrelsen däremot inget att in-
vända mot.

- Vilket projekt som skall gå
först har kommunen ännu inte ta-
git ställning till, säger hr Larsson
vidare, men man kan nog räkna
med definitiva beslut i början av
nästa år. Men sedan skalt även
myndigheterna säga sitt ord i sa-
ken och sådant kan som bekqnt ta
sin tid det också.

Ålderdomshemmet är emellertid
som sagt det mest angelägna och
det är av vikt aft det kommer
igång snarast möjligt.

Vatten och avlopp väntar.
De storkommunala projekten i

Frökind är emellertid ingalunda
uttömda med skol- och ålderdoms-

Stiftelsehus byggs

i Frökiuil ?

Och i den framtiden inneslu-
ter man dä även en varm för-
hoppning om en fortgående, om

I möjligt ökad utbyggnad av de
båda, ganska livskraftiga samhäl-
lena. i kommunen. .Ia, man direkt
räknar med den. Men det är ont
om bostäder, här som så snart sagt
överallt i Sveriges land. Bostads-
bristen blir'en direkt hämsko för
utvecklingen. Nu har också antalet
egnahemslån begränsats. Det har
i Frökind redan medfört att man
måst skjuta över ett par lån på
nästa år. Några stiftelsehus har
inte byggts ännu, men frågan är

- säger hr Larsson vi inte
snart får göra det.

Projekt för två miljoner . . .

Skola och ålderdomshem. vatten
och avlopp för två samhällen -det är stora och kostnadskrävande
projekt som väntar i Frökind. För
vatten och avlopp för Slutarp och
Kinnarp blir det kanske frågan om
runda miljonen, och något däråt
även för de båda andra projekten.
Stora summor alltså. Nå, kommu-
nen går inte alldeles barskrapad
till verket.

- Vi har inriktat oss vad som
komma skall och fonderat en del
med tanke på de planerade projek-
ten.

f
\
l

- Skolfrågan - det rör sig om
en tillbyggnad av anläggningen i
Kinnarp - har för närvarande
hunnit så långt att ritningarna
godkänts av skolöverstyrelsen, om-
talar kommunalnämndsordföran-
den i Frökind, riksdagsman Gun-
nar Larsson i Luttra.

Tillbyggnaden kommer att in-
rymma sammanlagt fem lärosalar,
tre för folkskolan och två för srnå-
skolan. Dessutom inreds lokaler
för folkbibliotek, kommunalexpedi-
tion och arkiv.

Det sistnämnda är inte det minst
viktiga, understryker hr Larsson.
De nuvarande utrymmena för än-
damålet är mycket dåliga, så då-
liga till och med att arkivmateria-
let från de gamla småkommunerna
ännu inte kunnat sammanföras
utan ligger kvar på de olika plat-
serna ute i bygderna.

Ålderdomshernmets >>kub>>

för stor.
Vad beträffar ålderdomshemmet

har förslag varit inne för gransk-
ning hos socialstyrelsen. Den kung-
liga styrelsen fann emellertid kub-
innehållet per vårdplats i största
laget och förordade därför en
minskning, och nu håller arkitek-
ten på med att >krympa ned> an-
läggningen något. Antalet vård-
platser, som blir 20, hade social-

I hemsbyggen. Bakom dem skymtar 
I

I redan nästa stora fråga, nämligen I

I 
vatten och avlopp för Slutarp och I

j Kinnarp, varom utredning pågår.
Närmaste åtgärden - beslut är
redan fattat av de styrande myn-
di,gheterna - blir att borra er:

brunn på en av ingenjörsfirman
VIAK anvisad plats i Slutarp så
att man får en >fast punkt> att
utgå från vid det fortsatta projek-
teringsarbetet. Vad beträffar Kin-
narp, är frågan om vattentäkt re-
dan klar. Där finns nämligen en
brunn vid skolan, som räcker för
samhällets behov både nu och inom
närmaste framtid.
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Btlftrman Er. I'ttrssons nga anltiggni'ng ur'il uägkorset ö Ki'ntut'rp.

Ny bilverkstad markant
inslag i Kinnarpsbilden

I takt med bilismen utve,cklar sig motorverkstäderna - eller

nästan i varje fall. Bröderna, Larssons Bilfiryna i Kinnarp, som

startade 1934, har sedan tless hunnit med att bygga till tre gång'

er för att nu slutligen bygga helt nytt.
Itesultatct eftor ett års byggande ungefär har blivit tlen präk'

tiga och ansenliga anläggning, soin nu finns att se alldeles invitl

vägkrysset i Kinnarp. trln modern oeh modernt utrustad service'

verkstad med'alla do finesser som till en sådan hörer.

Takportar a,v egen
konstruktion.

. De eldrivna takportarna till hal-
larna är av bröderna Larssons
egen konstruktion, vilken visade
siå både billigare och lättare än de
man fick offererade. FYrkantsrör
oöh glas ingår som övervägande
beståndsdelar av dem.' Olika oljor får man behändigt i
de >oljebarer>> som finns både i
smörjhallen och ute vid macken.
Luftdrivna pumpar: Pressar oljor-
na'till kranarna där de behändigt
tappas. Och ett tiotal olika finns
att välja på i >baren>. All spillolja
från smörjhallen eldas uPP. Den
renas på stället. Detta är bar-a

några av de många detaljer, som

är framträdande i denna nya an-

f
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I Kyrkoherde Larsson hade som

I utgringsord Psalt. 33: 1-3: >Jub-

I lcn i llerren, I rättfärdige; lovsång
lhövclcs de redliga. Tacken Herren
'på liarpa, lovsjungen honom till
tioslråingad psaltare. Sjungen ho-
nom cn ny sång, spelen skönt med
jubc'lklang.)) 

r

Kyrkoherden crinrade om att
den ircliga sången och musiken går
genorn både Gamla och Nya"testa'l
mentct som en viktig integrerande
c.lel i gudstjänstcn, Scdan urkrisfen
tid ]rar den hcliga sången och mu-
-qikcn omltrrldats mctl kåirlek,

I slrrnhlnci tncd irtvigningcn grrv
ky'rl<o)rerde l:l]rsSolr en lcdogörcl-
se för'den lestanrerade orgeln, vil-
kcu hclt onsluter sig till den s. l<.

orgclrörelsens principer, som från
Tysl<lrnd vin Danmarlr nådde Sve-
rige nnder 1920- och 30-talen. Den-
na riirelse , tog bestämt avstånd
h'ibi tlc orgcltypcr, som vid sbl<cl-
sl<i{tct, domincrade svenska kyrkor
och som hade till uppgift att imi-
tcra orhesterl<langcn. Orgelrörel-
scn r;cr som sin uppgift ett itterge
t.x'gcln dcss gamla klassiska hlang
som cLt kyrkans speciella instru-
merlt:, sonl icke imitcnrr och ickc
låtel sig imitera. När orgcln kling-
ar ut i fullt vcrk får den en ljus,
inspirerancle och bärande. klang.

I(inneveds kyrkorgel, som här-
starunar från 1880-talet, r'estaure-
radcs första gången 1942, då dess
stärnantal utökacles till 9. Den ge-
nonrgripande restaureringen ay
I<vr'l<an 1952-53 berörde även
ol'g\rln. Orgeln har dock visat sig
vara otilh'äcklig. Vid restaurering-
en uu har sju n)ta stämmor inmon-
tcrats oclr dessutom har de gamla
stärnmornas klang' anpassats efter
det nya klangidealet. Orgeln om-
fattar nu 19,stämmor fördelade på
tre flirn varatrdra sl<ilda vcrk, tvtt
harrdl<laviaturer och ctt pedalverk
med resp. 8, 7 och 4 stämmor. Av
de ny'a ståmmorna kommer den s.

dena, 4, Crincipal 4, Nåzal 2 2/3,,
Piccolo 1., Gedacktpommer 8 och
Nachthorn 2.

Efter invigningen fick kyrkobe-
sökarna hör."1 den nyo, vaekra
kl,angen i orgcln spelad nv lcantor

[ryI]ström,

lk. Corno 8 att märkas, en stii.mma
lmeci säregen svagt smattrande
I trurnpetklang. Vidare märkes Mix-
I tur .l-chcr och Scharf 3-chor, vilka
I har det gemcnsamt att fyra resp.
3 pipor klingar samtidigt, då en
tangent nedtryckes. Ätt märka ap

också Att grgelns gamla. mYcket
förnämliga Gedackt nu något

I omintonerats och fått den karak'
Iteristislia Bach:klarigen. övrisä
.nya stämmor är Oktava 2, Kvinta-

Där finns då främst smörjhall
och tvätthall samt i övrigt rhela
raden av nödiga lokaler: exPedi-
tion, kontor, laget,'väntrum, för-
säljningsrum, personallokaler, mat-
mäss, och utanför bensinstation.

Smörjhallen har Plats för två
bilar i fölid över smörjbrYggan'
nere i vilken man hittar de rnest
praktiska och arbetsunderlättande
anordningar, samt är'vidare utrus-
tad med en IYft för sexton,ton, vil-
ket innebär att man lYfter Prak-
tiskt taget vilka fordon som helst'

Hur många vagnar man kan,ar-
beta med på en gång, ja, det treror
givetvis på vagnarnas stor'iek,:men
äet kan- nämnas att rnåtten På

spol- och smörjhallen är 12X15
meter.

Fornämlig, utvidgad orgel

i Kinneveds kYrka invigd
Före högmässan i Kinneveds kyrka i söndags - fjärde sönda-

gcn i adve=nt - invigde kyrl<oherde Kurt Larsson församlingens

ni,r.cstnurer,nrtc orgci Dci myckct- förniimlign mcdeltid.qtcmplet

, .ii,,,' ttitrmccl filtt cri viirtlig orgel mecl gammal 1l:rssisrk klnng"

llestattreringen har .tiiO.t. av Magnussons orgelfabrik' Götc'

bolg, oclr l<oslat 19.200 l<r. Den har bekostats av gå'vomedel av

fnirnlidtra. sysl<oncn Ltrrssol i Axtorp'
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* -r'ekommenderar sina förstklassiga tillverkningar av

* DAM- och HERRUNDERKLÄDER

'* i CHARMEI-ISE och NYLOIII.
Tel. 85. ) )

Kontors-[t|liBLtR
O KINNARPS
. MöBELF'ABR,IK
tillverka och försälja:
Allt i kontorsmöbler,
Chefrumsmöblor
Stoppmöbler
Skriv- och Räknema,skiner

AV HöGSTA KVALITE
TII]L FÖRMÄNLIGASTE
FRIS för S\IABts LEVE-
RANS.

O TEI. ?? KINNABP.
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Tack vare långt driven Automa-
tion ,hos Austin, Europas största
bilexportör, kostar nu

Austin A 30
1956 års modell 5.295:- fritt Sö-

dertälje, exl. värmeledning. En
kvalitetsbil i lägsta prisklass.

Bilfirma
Tel. 60 och 32.
.'

. med god sikt
och smidig i trafiken
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S[a,n[rnrps &fl åssfr sFAäsfu nrs
Onsdag kl. 19.30 Evangelist Yngve Lidström och missionär Eskil Ryddn'

lltissionsoffer. sång tiii dragspel. Lördag kt. 19.30 Juniorkapellet från
Furusiö.

Eowngeilisf E mgo e il'id,"trååsss'
vittnar, spela.r dragspcl och siulig'or i S.r'Ieln, il{innarp, tisdag och t,orsda€i

kl. 1t).:t0. tr Axlorps ruigs!rxtshlls ft'cr'i:rg lil. 19.;l{). Viilkr;rrrna!
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Samhäll,sföreningens ordf. Evert Sand6n får sitt diplom av vice
or<lf, Eengt, Sam,uelsson. Han flankeras av övqiga belönade för-
eningsmeclarbetare.

Slutarps Samhällsförenin51s 25-årsjukrileurn i föreningslckaleir i
'c)lutarp ! siindags kvlill inleddes i mörker. Det var. ett välplacerat
regidrag av festkornmittera,de hrr Sten Ahlqvist och vice ordf.
Bengt Samuelsson. Det började rned att ljuset släcktes.

*- Så liär mörkt var det i samhället:!931, då samhätrlsförening-
en startade, sade hr Ahlqvist- i sitt hälsningstal vid inbjr.rdnings-
mötet i den så gcitt som fullsatta lokalen. tr'öreningens första upp-
gift, kom därför att gälia samhällets >upplysning>. Det konstate-
rades vid jubileet. att föreningen hunnit långt i den uppgiften nu,
så långt a.tt den funnit tiden rnogen att överlämna hela belys-
ningsnätet i sa,mhället till el-föreningen.
.Iubilee t försiggick under mottot

>>25 är i sarnhällets tjänst>>. Ilet stod
för säkerhets skrili fastslaget. pÄ ta-
Iarstolen" Fr'ån väggai:na ber'ättade

jer*tu affischer: om föreningens fest-

larrangemang. När det gäller Slut-

I arrps sarnhällsförening kan det en-

{dast bli tal om ett: den årliga mid-.
sommarfesien, som blivit tradition
och fört Slul.arpsnarr,net vida på ryk-
tets v'iirgar. Festerna har varit en
pålitlig inkomstkälla under åren.
Och på scenrampen tronade prydligt
sju irrramade .diplom, som skrrile
överlämna.s tiil förtjänta förenings-
funktionärer'. >>Med tack för vär'de-
fulla och uppcffrande insatser i sanr-
hällets tjänst> stod del på dem.

Jubileet firades exakt på dagen fiir
lrildandet f.ör 2ö år sedan fastslog
överlärale W a l t e r D ait l dn, IIij-
kerunl, en av sf-iftarna och rnångårig
sekreteråi'e, i sin vid jul:ileet givna
historilr. TJan började med att tala
om ordet samhäile med utgångs-
pr:nkt från pa.r'cllen på talarstolen:
I samhäilets; iiänst. Det är ett va.r.l-

Liert uttr.yc](. . anlhä]le betyciel ram-
ii'llrnhii-lining. Det- iir lkillna<l mr:ila.n

;rtt bo ensam ute i skogen och att bo
ir..tl -sarnlrdllp. Ju l.ij.tarr-'vi bo::. clåsLo

rt.evt,i;;r:.rc l.'lr-i.n .,'i ir:r ni{'i.. rlc.l{så. desio
r;ire i'li:lalr. S:'rnibrillct. sl-iilier ltrav 1rå
r-rss i oliki.r" åvseeri,Jcn. lict vill sar;r-
r,raniräilning til1.

- 
TC'; z5 i.i.r s;r:riar'. gicir

nirgr:l stycl<eir c,:ir fundera.Je
r,i siiulle ltlinna .qöra för att

vi }iiir
på va.d

få det
iitt: tr r:vhgr.le, beråttade överläraren.
In1-r: för cet vi hade ciet så otrevligt.
Irlcli hely.sningcn bchövcle i allå fä.ll
nrrlnas. den saken var i<lar'. Och dc.n

29 :iplil 191J1 sanrie.cies vi på. iikkist-
fabril<cn för att se om vi kuucle bikla
cn r;:ril;hii li.if ijr rl)!ne föi rrppgiltetr.
fr-örebiidcrr var' Åsarps sernhä.11sför-
,:ning, sorn hiiclats rrågrir. år' ticiigzrre.
Och fiilrninffen kom tili sl-åi:rti.

Ilr Dahkiir nätnndc tnännen i iecl-
ningt:n .rirl sturterr. ldn lång iaci namn
passr:r'acio -sedan rel'y i återbiicken.
Kvar i st.yreisen fiå.n bör-ia.n är nr-r

endast. tvil: Olof liilsson c.rch nuva-
v'ande ordf. llvert Sancidn. .De vtrl de

1,'ngsta clå.

Bclysningen val som sagt förstr
uppgifl.en. l\{en perlgar fordrades.
Mrrn fick gfr ntcd ti,i-Jgaliistor. Men
'Jet räci<te int-e. Då biirjarJe rna.n fnn-
lera oå fcster. Det biev de traditio-

N:r 5I-. Torsdagen ilera gav nannn och siffror som bakgrund
till föreningens arbete. IXan nämnde
dem som haft de olika posterna un-
der det gångna kvartsseklet.

Vad beträffar siffrorna så nämn-
de han att belysningen i samhället
tiu dags dato kostat 10.846 kr. Sam-
manlagda utgifterna har under de
25 åren varit 28.931 kr. på in-
komstsidan har festerna kommit
med i särkla.ss slörsta posten:
2-J,.025 kr. eller i genomsnitt 826 kr.
på 24 fester. Ärsavgifterna har gett 

l

4.600 kr. tr{ela kassaomslutningen 
l

ha,r varit 60.300 kr. och bruttoin- |

täkterna på festerna b6.40b kr. 
I

FIan erinrade också om en av Ae j

mång'a framtida. uppgifter som finns. l

Lekplats, nytt friluftsbad, badhus
hör clit. Närliggande år ett annat
årrang'emang: den olympiska eldens
mottagande vid färden genom Slut-
arp. Hr Sanddn hoppades att fack-
lpn skulle kunna bestås ett värdigt
moltagande.

Efter det fick herrarna på första
bänk ge sig upp på scenen. Det var
diFlorrrrnO-lfaErax.na. ,-'ra.. .cLn.'Jl6 .a
sina belönini1ar. De var sex, sl<ulle
r:'ilentligen lia va.rit sju, rnen mång-
årige revisorn Victor Pettersson var
iiirhrindrad. iivrig:l var: Fla.gnar Jo-
hanson {ltltlf. 1.f}ii1 -52). Gustav Jo-
Itansson {sl-v,:i:lsesupl-.l. serJan 1932,
,.,ice or:df. L949-.,51.), Ijvert Sand6n
(iia-ssör' 1931-.,41, selit'. 44-*ti2, ordf.
$L'clan 5.3), Olof Nilsson (v. sekr.
:11.-*41., kasgör' sedan 42), Walter
;-rahl6n (.seiir. 3\-4D och Jolran
Andersson (revisor sedan 34). De
fick sina. diplom med tack för' gjor-
ila insatser a,v vice ordf, I3engt Sa-
nluelsson, assisterarl a.v Sten Ahl-
:rvist. Ett pzrr blomsterbuketter ut-
delades också. De gick till Ivar Gus-
iåfsson, I-ec.lsgår'dcn, samt Everi 

IÅhlqvist, Stocl<holm, ticligare med- |
arbetare i föreningen. $nmtliga. 

Ililev föremål för va,rmtrjärtacle hvll- 
|jlrngar'. 
II{r ltr"agnar Johanson ta.cl<ade för: I

.zisat förtroende .från samhällsbor-,
nas sida rrnder de gångn:r. åren, och
hr Da.h16n framförde samtligas tack
fiir utmär'kelserna.

Kalfeclriclining, drir den jubile-
rande föreningen bjiicl saittliga närr
varande, samt ett karusellprograrn
itridcl leilning av Eten Alilqvist och
rnecl in:rlai1 av bl. a. $ven Ancler.ssoit,
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i Frökinds budget nS55
I'rökiads kommunalfullmäkti-

ge har hållit sammanträde, var-
vid 19ö5 års räkenskaper förelåg
till behandling. Räkenskaperna
och för-valtningen godkändes och
i enlighet med revisorernas för-
slag beviljades ansvarsfrihet,

; De .olika förvaltningsgrdnarnas ut-
gifts- och inkorn*stsummor uppgick
till: kommunalfulimäktige, drif,ttt!
gifter 2.650:85, revision 120. I{ommu-
nalnämnden, driftutgifter 9.055:43,
riftinkoms'ter 72:15. Polisväsen,

driftutgifter 13169?l9?, driftinkoms-
ter, statsbidrag 8,8?0:25. Fastighets-
förvaltning och bostadsförsörjning,
driftutgifter 775. Byggnadsnämnden,
driftutgifter 793:25, kapitalutgifter
570. driftinkomster 150. Hålso- och
sjukvård, driflutgifte* 399:25, andra
åindamål 3,00, kapitalutgifter 964.

Undervisning och kuiturell verk-
samhet, driftutgifter administration
6.472:44,,. underyisning L82.250:.20,
skolskjutsar 27.342:.06, .skolresor 981,
skolbibliotek 2.269t26, socialpedago-
giska anordningar 2,794:55, Iokaler,
iaventarier o. dyl. 46;855:26, övri-
ga , utgifter 4l!:25. Kapitalutgifter
35.064:93, Driftinkomster, ersättning
för bränsle 6?9:50, hyror 8.434:50, in-
betalda .strömavgifter 582:40, stats-
bidrag 197.906:41.

Socialvård, driftutgifter, fattig-
vård, administration 1.159:05, fattig-
vård i övriga 32.248:07, kapitaiutgif-
ter 24.523:80, driftinkom,ster 27.320,
kapitalutgifter'40. Ba.rnavårdsnämn-
den driftutgifter 6.386:91, driftin-
kom$ier 3.025:5?.,Social hemhjälp,
driftutgifter 8.877 :55, driftinkomster
2,188;01. Pensionsnämnden, driftut-
gifter 26.683:15. Nykterhetsnämnden,
driftutgifter 621:80, driftinkornster,
statbidrag 425. Anslag till andra än-
damål 600.

övriga speciaiförvaltningar. Folk-
bokföringen, driftutgifter 460. Taxe-
ring, driftutgifter 1.818:90. Civilför-
s9ar, driftutgifter 73. driftinkomster

Utgående balans,: Fasta tillgångar,
fastigheter och .anIäggningar 61-6.620,
inventarier 34.300, aktier och andelar
25, rörliga tillgångar, kassa 10:88,
post.girp 96.2L7:51, bankräkaingar
279.098:38, egnahems- och förbått-
rineslån 1.475:99. tr'örvaltade fonder
55.557:31.

Fasta skulder. Amorteringslån
186.050. F.ast kapitalbehålln. 464.895.
Rörliga shulder. Tillfölliga lån 500. I

228.556:35. överskott för år 1S55 l

7t.252:67.
Reserverade anslag 64.285:96. F ör-

valtade fonders kapital 55.557:31.
Summa utgående balans 1.087.305:07.

En anhållan från folkskolestyrel-
sen om ett tilläggsanslag på 1.550 kr.

scn, Luttra, och di,str.-överlärare

EN AI.SON PÅ HAWAEU X

,1 Georg A. öhrnell, Kinnarp, med kyr- |

/l hoherde Kurt Larsson, Kinnarp, och
/l målarnrästare Sten Ah1qvist, Slutarp,
I som .suppi. 

I

I Från vägförvaltningen i länet fö- I
I relåg €n skrivelse va,ri ,b1. a, hem-'
ställd.es att de ledningar som skal ,

nedläggas i allmänna vägen genom 
I

Slutarps samhälle snarast måtte ned- |
Iäggas, om häl'av berörtla delår av I

vägföretaget skall kunn,a färdigstäl- |
las. . Fullmäktige beslöt tillstyrka I

framställningen och att finansiering- 
|

i en skall ske genom upptagand.e av I

ett kortfristlgt lån på 60.000 kr. Att | €E<
underteckna lånehandlingarna utsågs li säIjning av öl avslogs. Till ombud att
kommunalkas!ör Hilding Våring, l[ representera kommunen vid sarn-
Kinnarp, och riksdagsman Gunnar f{ manträde 'm'ed landsfiskalen och öv:
Larsson, Luttra. ll riga kommuner inom landsfiskalsdi:

En ansijkan om kringföringsför- llstriktet utsågs riksdagsman Gunnar
llarsson, Luttra, och kommunalkas-.

Utredning om, -\qsb' vtltten-avlopp
Fliihindr kr:rmmunalftll t,miik-

ligc hade i mritn';la,g"r samll:an-
trtide:. varvid, 'bl. a, 'besilröts.utt
u1t1-rdrerga. åt ingen.iör".::firmiln
Viak i Jiinhi\ring I'rti. utfiira
ut|c,lnilrg l'ör' r'att ('llve |k octl
reningsvcrir slimt tlctaijplane-
r"in,g fiir rratten n. avioppsied-
ningitr fijr hela clr:t pl:rr:erade
b"r'ggtritrh'ontt'ådet i Silrttatp
och l(iuniill:s s,arnhåillen.

På grun,d, av sr',iilighcterna för
rgnahc,msb.yggirr"e ati, et'halla för'-
;kott ii l:cvitljat ergniihcmslån be-
rliits att ,kont,mttttct't sl<ulie ikläda
;ig rbolg-ensrlnsvar ftir tlen del av
lulct so.n1 mol.svarar tlerr slat}iga
ieler:r, Att: .å irolr:nrttnens vä,gttlrr
lundcrteclina tlessa borgen{iöt'bin-
ieiser ul.silgs,lton'munglttämndens
rrdf. C'rinrtiLi' IJi]r'sson, ii-uttra oc]r
ko'mmuna.:,lirissör llild,ing Våiring,
-{innirr'p.

Att lcpr:esente:'a kommunen vid
sammåntrride fiir' övr:r'liiggning om

).r'k0sutbii,dningisviisenc'tets forrsut-
i"a i.rti;yggnelcl vålcl,oii fru I'Ittj
i,arsscttt, Ltrttra, ocb överlrirar:e
ileorg A. Ohrncll, I(inna,rp, mcd
nåli:rm.'Ster:, Ahlqvist, Sltttat,ir,
rch kar:tor Hengt Kjelletrörn, Kin-
.1årp, som .sttrlt'Jrl.

trllt fiir-qlag friin korn,munarl-
:lårnnr,len attr'kourmu'nalfulrlmäkti-
4e nr;ittc besir"rta r:in ptiföl jrl för
letr erirlt:r tlcttt s',;rm undalllika.f iar
rIirr Iiir::tör' r,issll miitningsptnk-
rtr', ö. ,k. .yrlugl:lp11nl(ter, bifö1ls.

:-]

:'.

;l

Mödrahjälpsmedel 703:84. Preliminär 
Iskatt 8.464. Familjebostads- och 
I

bränslebidrag 2.040. Egna fonder'

för täckande åv förhöjda försäk- j

rrngsavg'ifter bifölls. Et1- förslag från j

kommunalnämnden att inom kom- |

ntunen uts,e en företagskommittd Ibordlades. I

!'olkskolestyrelsens förstag att u,t- |
s,e represent.anter i samarietskom. I
mittd för yrkessirolans ordnande bi- |
fölls och utsågs i denna fru l\{ai l,ars- |

45 :50. Familjebiclragsnämnden, drift-
utgifter 6.187:45, driftinkomsterl
4.0t4:27. Brand.försvaret, driftutgif- |
ter 11.337:01, kapitalutgifter 3.9?5:92.
Driftinkomster 491:87. kanilalin-
homster' 685. Kristidsförvältnin.g
424:40, Premier för döclade rovdjui
580. Anslag ttll andra ändamåt 450.

Finansförvaltning. Driftutgifter,
i'äntor och låneko'stnader 6.369:90.
Avsättning til! ;katterefbringsfond
10.000. Kapitalutgifter avbetalning å

jsör Hilding Våring, Kinnarp, med
Inämndeman Gunnar Eriksson, Slut-
I arp, som suppl.

iån, 10;750. AvsättnLrng till ailm. in-I
vesteringsfonden 81.000. Driftinkoms-
ter provisorish skatteersättning i

L4.200, allm. komm.-skatt 297.092:05, I

hundskatt 2.370, nöjesskått 1.596:b6, I

räntor å rörliea medel 8.261:56. I

D A N S - SP&S" * SffiffiVEffiåNG * m'å" N S
'to\tb Kinnarps A F'

Tfq
tunmnarps
T-flS-.,^=*n{-:n t= vEs'
.l"rf$ö5Likr6*.4 A\"

\ .4

Iördagbm den 14 iteXi [<1. 2S" 
]

Oenna gfng med Sveriges sk[c[<-

ligasto hawaiigitarn"ist

Anrae Kitioåa
oah hans orkesten'
SCENPROGRANI med hawaii-

anska oeh sydamerikanska melo-
dier och den wienska atrrrobatdam-
sösen MSItr ITTA.
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Dragspolsrnästarcn

OLI,E JOITNNY
med sin kvartett och den popuiära

sångcrskan

lnga-LflIt Gahn
gästar I{INNARPS FESTPARK,

lörtlagen den 9 juni kI. 20. .

DANS och scenuppträdantle.

Spel och servering.

Besök lördagskvällens största och
giadaste fest.

Kinnarps f. X'.

,."*, t. il

'rli
-="I Faiköpinghälsadcs tlden även
reed trusik av folkskolans .goss-
orkester under lödning av musik-
direl<tör Strand.

En ry'ttartrupp På ädla hästar
följde eldeu vid dess intågi staden.
Det var,lmedlemmar i FalbYgdens
Hästspoitförening, som'hade mött

I SlutarP skedde växlingen I Par-
ken vid stationen. Överfurir

\,,tJ+.

rqr+-
Kfnmnrp

ruV.4,NGELISKT MöTN
i Missionshuset söntlag kl. t-9.30.

Gösta Ärvidsson, Algot Karls-
son ocla Fotke Fettersson nred-

verkar" Atrla varmt välhonrna !

tq9t.

$LLITAAP [:::;''n'
Söndagen den 10 febr. kI. l-9.30

EADIO-SUCCAN

$iung lngd [gon
Egon Kjerrman, han som
sjunger hellre än bra.

CACKA.ISRAELSON

ALICE FATKS ORKESTER

E{tencobor6n DANS.
* EN TOPPKVÄI-L *

Bilj. 5 kr. Kassan öppnas kl. 18.

Tättrmötem i Silutanp
Tisdag 20 Evang. Sune Sandström, >>Spel-Aron>>, Ing-Britt Ekblom,

Magnusson., Onsdag 20 Sandström och två evangelister från VinköL
Tältrnötena fortsätter torsdag ,lördag samt nåista vecka varje kvålll utom

måndag och fredag med Sune Sandström som talare och sångare från olika
platser. * TÄLfPIrAfS: BACKGÅRDEN (F'ALA). Välkomrnen!

eldbärargn på plättprna rn. gdanför:

|"tt"o'li;.&$T,*ga:t,Feg:ffi
gare .ha de den g.ränsöy9.r. kx" 

jSaadäl
flamman nåtl Skara.borg oc! {aq-ll
kelbärare vädafs i Slutarp. där,l
Ingemar Marcusson,,'friloåpio.g,il



ff:le' i3I

För lekarna kring midsommarstången svårar >Stens Lek-
giing''.

Sc t. ö. programmet. 
.

Mil)SOMMAIiAFTON:
I{1. 19.00 öppnas fcsten med musik
> 20.00 Kziseri av Överlärar:e Valter'Da,hl6n
> 21.00 Trion ur Femlingarna
> 21.30 Folklekar
> 23.00 Triou ur Femlingarna

därefter folkleka,r till festens slut.

Vanliga festanordningar.

Inträde: mids,ommarafton Ä1dre 2:

Medverkan av Landshövding Fritjof Domö.
Borås tr'olkskolors Musikförening' c:8, 30 man sva'rar för
konsertmnsiken.
överläraren Valter Dahl6n, Hökerum, håserar över ämnet
>Västgöten i helg och söcken>.
Upptrådande a.v !'a,lkens Gymnastiktrupp, 3'alköping'
Uppvisning i rytmisk- och tablågymnastik.
Ärvid Källermark upptråder med sina, döttrar, Ingun och

Kristina i >Akrobatisk lek>.
Den från >De okånda,ri revy> välkä,nda >Trion ur fem-
Iingarna> metlverkar mecl skönsång, kupletter, sketcher
och monologer.
En av Sveriges förnåmsta balanskonstnärer Georg Neij
med assistent Miss Enid.
Trollkonstnären Georg Neijs magiska revy.

MIDSOMMATI,T}AGEN:

Kl. 15.00 Hälsningsanföra,nde a,v överiärare \ralter Dah'
16n, dårefter musik

> 16.00 Änförancle av Landshövding f)omö
> 16.30 Musi,k
> 1?.00 Falkens Gymnastiktrupp
> 17.30 Lekar för barn
> 18.00 Källermark med sina döttrar
> 18.30 Mitsik
) 19.00 Trion ur tr'emlingarna,
> 19.30 Balanskonstnären Georg Neij
> 20.00 Musik
> 20.30 F olklekar
> 21.00 Balanskonstnären Georg Neij
> 21.30 Folklekar
> 22.30 Trion ur tr'emlingarna

dårefter folkleka,r till festens slut.

&s ,/"&,fl":";

sH,Klgasil SAII{ H ÄNT,S FöR E Iq XN G S * 4 : d E

ffiffiffiffiffiMM&ffiffffiffiT
fimlhygdnlts $ttirnta t|nmbygd*fost

onordnas å FESTPTATSEN, TÄNGAVAILEN, med bör-

ion midsommoroflon kl. I9.00, midsommordogen
kt. 15,00.

+l
*l

I*l

il
*l

il
*l

il

-, barn 1:-. Midsommardagen Äldre 2:50, barn 1:-_. Nationalkiädda samt
bnrn under 10 år fri entr6.
Gam4gl och,uns firäreaq biaitliei, v,liluoåmoui litt rn;wgttigSeou,i. err naturskönfestplat*.. ar

, ;f. '): , ' r"
l;'1i.t,tii l,
..r.:l';.'.:. l:
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ltANnSrYCVDl.VGEl/ OCH 2.200
Ii pÄ sturA,BPs M/DsoM MARFEST

$f:fffttr#r {;l{tY,ffi +SLt.+i::::: i .,;i.iilr,'f$,*;is$'ffiffi srr:$&liffi I

I elt tal vid feslligheterna i Slutarp på nddsommardagen utl,alacle

landshcivcling Dottrö sin elkänsla för sarnhii'llsföreningens arbete på

orten. "t{är ses han orrrgiven av salrrhåIlsföreningens ordförande köp-
man Evert Sand€n och kyrhoherde Kurt Larri$on.

*
,ii
{

;ltI

|.

Sluta|ps sarnhälIstör'enings mid-
soriirnalfest.liiihetcr besölttcs ?.v

c:a 2.2{-i0 p€rsot}e}', vilket bevi-
sar att denna fest, som nu irölls
för tjugofjärdr: gången, håller
sin larrgplats som en av !-albyg-
dens större.
På ruidsornnaraiitor-r kåseracle över-

lärare Valter Dahldn ör'er åmnet
>Västgötar;> och därjäurte upptog
p:'ogla:rrr'iel uppt::ädande av Trion
Irr kr"n,liir,v;{r nrr vill<r. UndeIhöll nr.'d

sång och,nrr:.sik. !'olkleiialna ]eqides

av S*tens lekgängJ.
På rnidsommardagen började fest-

Iighebern;i rneel . ett anför'qtrde av
l*udsh$vCi:iå lli:n:d. llplilre.1g gymnp:
srlktr${dr.,{Iiå.I ,.$'tilF4iplsg.: i}+xlp,,rrJi$'.

visning i tablågymnastik och Ärvid
I(ällermark med sina döttrar ftr6lun

och Christina hade etl franttriiclaude
betiLtat >ÄiiropaLisk lek>. BaieLns-

lconstnären Georg Neij visade sina
,färclig"heter i trapets och ,på lina och

liksom på mic{sor'ttnaralto:rcn mcd-
verkade även Tnion ur lremling&rn.a
virt ett par tillfä1len. Programpunk-
terns inramades av musik och för'
cienner svarade Bo::ås follrskolors mu'
sikförening.

X,andsihövdingons tol.
I sitt tal vid midsornmardagens

festlig,-heter vände sig landshövding-
eft .@*al. arkåirrslan.*.*,rd..,.till.ir$l4i$rtpfi ,r

sit3:xlldilis' alrcn i n;l o,. i t i,., I r)r lrd'nii di.l,l\.

ili6lsl-,!1nfl;,
*ffi:*n*

på sitt framträdande. Vi [oppades
med stigande välfård mycket på bok-
ligt vetalcle. Men det har visat sig
otillräckligt för att skapa szurn bild-
ning.

- Vår tid har gjort väldiga mafe-
riella landvinningar, sade landshöv-
riirrge:r vidare. Men är det i ailo väl
bestälit ? Vissa örrma punkler är up-
penbara ,i samhällslivel, inte minst
inotn ungdotne.ns värld. I sjålva ver-
l<t,t går vi faktiskt bara och funderirr
på liur t. ex. urtgtlolnsblottslighet€n
skall kunna övcrvinnas. Vi vel ingelr*
t;ng rned lrestämdhe'r om hur probJe-*
l]1ct llgtrcr tlir. . ,r

t'1cr något vct vi i alla fall' I r'år

,ti-tt fr,r det ,irrulrligt atl trygga fig,,!i{{;
kollektivet. KolleiiiiYet och organi.{&+*.

lioncn är cmcllc;tid yttel'st helt h6-:
ioende i'v clen enshilde och karr Lil1.'

sist ej bestå på rätt sätl ulap: h4$f,.
aktivitet och avgörande lUör 'blg"'

sjiilv. fcrso)r.ligheten är alltjäml det
högsta i historien, den är villkoret
och yttersta grltndvalen även för ett
ordnal oeh fritt samhällsliv.

- Vi lran inte nöja oss med enbarl
iratelieil standard, sade landshöv-
ciingen vidare. Den förblir otillriick-
lig irrför det cviga kravet på oss sorn

nränniskor'. Xtånga ytlre tec.lren firuls
på en 1åg standard vid sidan om dgt,

I rnateriella. I'artdårar och spritmiss-
L

I bruk:.rre bolde få känna på en allmän

I och sjåilvklar reaktion sor. säger dem

I att de ohjälpligt förtrryler sig mot

I i;c.J tor:, hi.rfsning och vett människor

Itrnellan. Dei är inte osanriolikt alt

| >välmeningen>> har gått för långt i
I föräteirars urqgånge rned de unga.

I net ar t. ex. falsk viiJrnening då för-
I illdrar låter sjna unga bo hernmq

I näslan gratis utan att görå rätt för
| :iig, trots att de unga hur goda in-
I komster. Det kan in+-e vara någon,
I ,zälsignelse med alf på detta sii'tt vil'
',elncla unga tnännislior om tillvelons

r ,,i1lkor. Ett cxr-'ntpcl är att itlr de

| '.rnga ingår äI<tenskap och deras

I standard plötsl,igt ,sjunker genom att

I .te nu måste göra hett rätt för sig

I ntir aktenskapet en'påfreslning de

i ofta. inte klarar,
I - ltun vi är ochqå myckct glada
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Ålderciornshemmet , i Frökind blir en
enplans vårrlpaviljonger'.

arbetena svårar givetvis vägför-
valtningen fiir * uppgår till 90,001,
kr,, omtiilrrr hr Våring vidare. Vad
det kommer att röra sig om i fort-
siiitiiingen vet inte han och .lngen
aunan hcller' ä.nnu, men det iir klo-
kast. att r:äkna med riitt avseviirda
belopp,

Varl vattnet betr'iiffar' iir det
siir.lt för god framticln fiirsiirjning.
I liinrrarp finns iiki;llrrunuen och i
Shrl.ar:p irar en brunn borr'ats, or.:h

båda ger vatlen i l)ctrvsfiande
kr-antilc'tcr. Reningsverket irom-
mer iill iig.gå pa Slrrt:tt'p Jiat:k;;år-
den. Det ä,r tills virl:rre ttirrlit för'
tuscn persotrcr, r11{'n ,ln1 iir mii,iligt
att' deir clinieus]'r,,^ irrgöri li,råinrer'
al.t ändras - * ul)l':"!t.

Utredning -1u,, val"{.ort och
:lvkrpp.

Nä.rmast giillcr dr1. nu en utred-
ning av v:.rttenvertr<et t,rr'h renings-
velrkct silmt projckteringl. &v åter-

anlågg;ning i {J-forrrt rncd en tvåp}ans ekonomibl-ggned oc}r två

Cnntr raltil<ntrirn utbygges.
Med förviintningar. sör man i

kommunen också fram ömot der.t

pianerade utbyggnadert a.v cenlral-
skoinn i Kintrarp, oeh förväntnin-
gårna finns fiirrnodliilen irtte rnirisl:
på föräldrahirll därför att utbyr;g-
naden komrner att gd'möjlighcter
tiil den skollrexpisning, scm li'rö-
kind iinnu sal(nar på gruud a,v lo-

-^ kalbrist.
Bygget kommer dessrttom aft I

ningen var att permanentningen 
I

skulle *ke i höst, rnen så hom ky- 
[

lan or:h lade hinder i vågen. i
I{ostnaden för de vatl,eu- och av- 

|
It,ppsarbctcn som u1föt't.s - vög- i

i1 
"å;;;;;-l 

isin skola. li'ör'all tilliiodtise ]okrl'
den av skora* i xin'arp - .i;;;ii;r j il,chovct,,tlär irar j'"11y:litlt: ]:.

sökts och även tillstyr'lit.s av liins- i f 
^ar:betsnämnden. Och, 

_ 
som sagt, | ,ft{rh

fram på fijrsommerrerr, hopiras rnan I

Ålderdsmshem, s$cmHhyffiWä$ffi{fi vå$rg$mr i $r{}kfrnnd

mstl f{irsfi prglefiefier$nr$ &v vn$tsrn 0$h nvfls$p

...,:r,.-:i;:{
:: I l,.ii

Elt nyonlogt, rö,tol och breddot vögsir'åk knyier nu Sluturps

och Kinnorps scrmhöllen tölore till vorandro. Saken kcn ses

symboliskt om mon så vill. Frökindskommunen hor fört de lvå

lötorlerno nörmore vorondrd. framför ollt dcii'igenom ctl dcn

somfällt och med kroft gripit sig crn med problem och ongelä-
genheter, som ör'gemensomms för dem bådr:. l*.loturligivis gril-

ler det i försto hqnd vstten och ovlopp. Bådo ongelögenlreter-

no ör på vög ott ordnos nu.

- Under sornmarcn hal vi Iär-'
ditfstäUt de etapperr', som ber:ör rrll-
miinna viigen i Slutar"p och frarrn
till Kinna.r'p. siiger kommunalkas-
sii:'en I"{ilding Vårin;; i
Ilarssla. llessulom har lediringar
lagts ned i Slutarps samhiille un- 

i

der hijstcn. l)[r'med är sjiilva strfi- 
|

ket gei:orn sarnhii.llet, hlnrt '- ja, 
I

sjiilva llcliugnirrgcn saktras ännrr. 
!

rnen <lcn komrrrer tili våren, Me- |

stående lecininfinr i sanrhiilienc, och | ,,,*l-Y6s"t 
Korrtt'ct' ucbbr

rulrmåktise. r,",* "sott';,,;;i;.ä: I l:ffi 3";f";?,r-l;'ii::]ä;l;: ,i-1,,'il"
man viak i Jiinkiiping j lilllll:l|1 

"i"e*rni.al 
och gymnastitrsal k.nr-

att lur'dha den sakett', AtlTl'lilt ffi det att ini.r'mrna kornmunai-
skall bed'ivas n'red -t'T'1t:^::tt']-11i:,i rä, arkiv och kommunal cxperli-
skyndsamhet' ty saken. åuse$" "s()mi iårr. auuiroten är ju fiir ör,rifit ntt
brådskandc. Och anleclnin;tcn iir ittl i ""':

,. " ' l cetttralisera hela hommunetts slcr-rl-
man lnte karl ri'.l{na rrlc(l :il t 1ir I

byggnaclstillstånd to" ,r"i 
-r,,r"t*r,, 

i I r'äsr:nde till Kinnarl-'" Iinda utrdan-

de åiderdomshe:nmet : å-[ i,,. i ; taaet" blir Biirstig' 
.:o]:" 

t:t benålta

ul.redningen är hlar, s I utilt. lr t t trul' a rancle I :i. ra t'l.ios ta t!: n*^ '^':-.. I l vid k_vr.irskr.ill.n sl<ri.ll giJllr.s onr i.ill
\/acl ålcterdomshernmet betr:iirf*rI i;;ril,;i"ä;i"il,,,,"^";li,"ii-r",., l.:iir-

hoppas m{rn ha hrygget igårrg framl 1iot,:l<sr.un1 m.rn. ocn ittt n1' liir,ar'-
på försornmaren nästa år. Det rör[ ]:'starl, kostitldsber.iiklact lill
sig här om en anliiggning Lost- | ri0.000 kr., skall }:,y;1gns,
nadsberäknad till 4.i10.000 kr. Rit-
ningarna ligger klara och gociiriin- J Viixilntlt: beh.l'ggt'lse"
da, och tomtern h;r man på l{ass. I pe tnl orn }:1,g5;cn skall det ock-
la 2:6i-r. Hemnrret byg6s i U-form, l sil nämnil:t a1t et.f. stiftelsghr1s dis-
med två enplans vårdpaviljongerl liutcrals i;om kornrnulcn nred lir-
oeh ,mellan dessa en tvfrvr'lnirrgs i lcrlnilg ily iägct på bostacisnrtr'h-
elionomi- och adminislr'ationsbvgl{- | ,naclen. För när,v1.r,1nc1c hår to}.€r- i
*^l *-^-I *--.-..---.-1r---"r.ll--- ,-11 '-.-_-_.- | Inscl med persr;n:rlitosl;idor pii övrel tilssnämnclcn ärendet ulder lr*- 

i

botten. Det får 20 vårdJrlrrtsnr. i rrÅdri"s fö.r, att undr:r'söka möjiig- !

r.rn. ., | #ifll";*,:t-1Tållillla*ra 
r.r'j

** Fengar till det firtns delvis i --' -" _:

"*. r 1" t;i'' i övcr hulutl tageL är det nogl su

skild fqnd har vi o*iljing'iooäol atlman h.ppas l- ach tror * På

kr' för ändamålet' sen får vi n"k'*a L t'n fortsatl --* och om möiligt ut-

invr:sterlinus- | ökarl --* be llyggeise inqm kotnnru-

fond.en, och resten rg" o"sl.ori^ol ncn; var spelar i sammanhangel
låneviigen. I minclre roll. - Bygglaasilttellt

ing på mctl l finns clilr också, det.visar,dc,93,i:-
ir""är'"Åttrt- | iä--rr.rrrrt svällande..samhällsbild-atl göra ståtshitllagshandlirr;;alrra i ka snabbt svällande samnarrlirlr'u- |

klarä. Byggrladsrillsirln,l hlr tied;rlr I nit,I,rrna. Dt't i<atr nämnrs atL tva I

ha bygget igång, -.' 'r



W
cgnnhemsby.ggen ä1. igång i Kin- i
trar p just nu ot:h ltt gr.urrdeu är Igrivd rill älnu en fastighct - cler l

giiller cn strirre fasLighet rrred både I

llost.ädr:r o<:h afliårslokaler.
fitcn iin mer lran det bli. IIr Vå-

rinl; hoplull; a1.t rnan i byggna.dn-
plzrnen nu också skall få meil ett
onrråde {r'åtr }{assla J1 invicl gnmla
landsviigen mot Vårlrumla, viiket
skulle ge ökade tomtmöjligheter.
'fill rinrriidet finns reclan nu cli br!- i
gcd tonil.spckulant annräid. Verier._ I

hör'nnd,' hnr siikl. få dispt,rrs l.ör,t
l:r:b5'ggelsc iliir men hittills utan I

lcsull:rt. "!lt,t hindcr. fliir bel:;,g.gei_ j

se 1rå. dctta ornr'åclc har virla.re. cn_ |iiilt vaC länsnrkitektcn an{iilt, va- i

trYiigotsson, Kinnarp, lantbr. Mar- j

tin litefansson, I3örstig, handl. I

Kar'l .Iohansson, Bris.mene, lant.br. I

Ilrik l3ohman,. Vårkumla, ofh i

lantbr'. Sigurd Johalsson, Luttra. I

I{y lärarbosted
biger i Börffi
!-riihinds kommunalfullmäktige

hade i måndags sammanträde. Till
lcciamijter i en tillsatt för:etags-
itornrnitt6' valtles handi. Eengt Sa-
mnels.son, Slutarp, handl. Gunna,r

Tili ledarnöter i berednings-
riiimnd för fastighetstaxering val-
des (suppl. inom parentes): kom-
munalkassör Hilding Våring, Kin-
närp (iantbr. Arne Olsson, Kin-
narp), köpman Tage Ändereson,
Slui.a.rp (snickeriarbetare Gustav
Augustsson, Kinnarp), direktör
fvar Gust.avsson, Kinna-rp (byggrn.
Lar.s Karlsson, Kinnarp), lantbr.
Mar"tin Andersson, Börstig (lantbr.
i\ils Dnnjelsson, Börstig) målarm.
S"",en Svcnsson, Börstig (cha.ufför
Ilrik Olsson, Börstig), lantbr. Har-
-r:y Lar:sson, Brismene (lantbr, Ivan
G ustrrvsson, Brjsmene), lantbr.
('lrrstrrv Vård6n, Vårkumla (lantbr,
Sven Neuman, Siättäng, Vårkum-
ia), samt lantbr'. Ivan Lindström,
Luttra (lanlbr. Lennart Ånders-
son" Luttra.).

I

rrt d"et torvstroma,gasln scrm llgger
vid järnvägen och betecknats som
eldfarligt.

litntionshuset behöver
utvidS,s.

Gäller ett av hr Vårings önnke-
mål för fra.mtiden en fortsatt ut*
vecklad bei:yggelse inom kommu-
nen * gärna även i den meningen
ått nye företag för'lägges dit -- så
gåller ett annat ** och han stöds
dår av en allmänt uttalad mening
inom samhäilet ** att något göres
åt Kinnarps jårnvägsstation. Med
den godsmängd som nu expedier"as
clär, har det Lriivit aiideles för li-
lot, det hiintler att paketen travas
på varandra inne i väntsal-en, och
det kan knappast vara meningen.

Man hoppas där pä välvilligt till-
mötesgående av SJ.

F'ör övrigt är hr Våring ånge-
lägen få betona att ett gott och
förtroendefullt samarbete råder
inom och tnellan de olilia styrel-
serna cich nämndcrna i kommunen;
sarntliga ledamötcr bt':sjäias helt
av viljan att göra sitt ailra l:ästa,
för kommunen, understr.yker han.

}1. ll

llji.t ]1Vii. ;:!:i..iriiii. r:i.]i tilt;il
rir!rici il*l li*.ii&nä åI'e l.

Iiil kom,m,unens ombud att del-
taga i sammanträde inför lands-
ka.mrrrilren valdes Hild{ng Våring,
Kinn:rr:p, med }Iarry Larsson, Bris-
menc, som srippl.

Idolltrr iu-rir.Il<ri s,.riil I J i Ir I irll Vrii'ing,
.l I it:islil

lliil ledamijter i fastirghetstaxe_
ringsnämnden vaides kommunal,
lcassör Flilding Våring, Kinnarp,
och ;1;[p-rn,1aman Gunnar Eriksson,
$lutarp, med ,iantbr. Ir{artin An_
der"rson, Börstig, och lantbr. Gus-
tav \rå,rd6n, Vårkuml.a, som suppl.

Irör' inköp av ny kamera för no-
li,sdi-striktet beviljades ett arxiag
på 250 kr. Det bestöts att försälj-
ningssummarr för' ett försåit ,sko]_
hus skuile tiliföras all,rn. investe_
rin*sfonden.

Folkskolestyrelsen hade vid etr"
szunma"nträde i maj månad beslu-
tat godkänna &v arkitektfirman
Steen & ,Ilansen i Skövde upprät-
tad preliminär kostnadsberäkning
för om- och tillbyggnad a.r. folk-
skolan i Kinnarp, siritade på en
$umma av 005.500 lr. I enlighet
med kommuna,lnämndens försiag
beslutadcs bemyndiga folkskr:le-
sl1'relseu att teckna konfrakt med
arkilekterna om rrpprättande av
huvudritningar och övriga hand,
li,ngar sarnt inge förhandlinss!ur.
mälnin,gar om Iån.

tr'olksl<olestyrelsen hade ävenle-
cles föreslagit att lärarbostaclen
vid kyrks,kolan i Rörxlig skulie
ornä.ndra^s till salar för manlig och
kvinnlig slöjd, bespisningsl,-,kaler
och biblioteksrum m. m. för en be-
räknad kostnad av 12.000 kr. .snrnt

att tå omiinrlra *yrkskolan i en-
lighet med för'slaget sedan ny lä,
rar bostad ,u,ppförts. l'örslagen bi-
fölls.

Nytt förslag till lönoavtal med
samtliga kommunens anställda
god,kändes.

I ätt ny lärarbostad slrull,e uppföras.
iMed anledning härav anhöll folk-
j skolestyrelsen att tit anska,ffa
J skissritningar och ev. l<ostnadsbe-
lräkning för ny lårarbostad samt

v:ig rl r :r1;


