I(lnnevedi ltF-avd. /Z-Sl.
irar h:,:i:i lirsrnöte pl.r pcnrion:r1,e't i Kinn:rrp. F ör'hnnrlling:urra'lerlrlql as .{Janiel Ablilhamsson. Xiil ilf ir-.i.:i. o;'rt-

trnligt nl'a lag'i:eotilrtrmeissr har
libninunahtiimndclt

iI

tilllsl:it

a'rl. be.

jl.iclrosl-adr.l;i
niricdnini; hä.rav bc-

siuta *ngiicnclc

f rrnr

vi.lLles I);rniel Ahraharl:irot, SiuLl:'p.

Med
slutacles ett av konimliuen tiilsatl
Iiontrollant skall kontakt;rs innan
bcsiut am bidrag fr-l"t*s" Uppgjorda i'iltringrLr elaxtl f;')jlr:. [''iir,rninll' i
en RridrkL Eiu'nen hade hos Jromrnuncn begärt anslas iill {qrr pa' l
gå.enr1e IJngernitr*:rnrli:rgcn" Kom- I
inuunhliimtrtlon förc$liil: fullnriihlige att besluta orn ett anslag la'
1.000 t<::. Kommunalrriimndcrl tillsl-yrher hos fullmiihtige att ett ån''
slag på 500 kr' för löseu av ei1
fridl)'st eh i Biilslig rnåttc utbctalas" Ilrclirnirriir'l liesluf hiirorn har'
tidigare fattafs. Likasii t.illstyrher
närnnilertr hos frrllmii.trriiilc att ga"
raget vicl Vrirkumlil skola irtköpe,;
av tidigare äiTare sanrt iordnirtg*
'l stålles fiir en salllllliilllåi{d kostnarl
av c:a 1.000 kr.
dra,g1cn.

., Arvid Andr'r-sson, Hal:;trlp. r'.
Erik Custalsr:on, Mlrlrog, sckr.,
Ilerb*t Ån<ielsstln, Alalp. r.. sehr.,
Bcrt.il Kjrlllantlt'r. .l\lo'cl'.. h.r,.ii' Ilcvisorel )rlel Gun.nlr f}'icsson. I-{al1ag,
ordf

orclf.,

n i r''tr9 f r

ån

llSr g6;n

i-rdsnärntt-

ilcu atl etl fiirlittl pulnp!'talioti shail
iörkiggLts i niirheten tlv Kirlneveds
Ioikskola"'fointmar']* rnåste inkiipas {ijr pumptsl'Rtiollen' Ätt trliffa

ar,tat med marl{äsinrcn härom valdcs nii:nnilens ordf. Cunnirr Lars-

llilding
I xon, Luttra, och v. ordf'
I Vin'in$, l(iniiarp.

| ,f

. Ött' ntll

r"iled
sr,nt ct s'

iiverl'

{'iecir"p;

j

kra,t:"

inom

1'äg-

ingå som medlem

i

lrall<ijpinss

måstarc{istriktet ti.r: i synnerligen Jordbnrks ka.ssa.
^l
F då.ligt $kiek och skyitår som utSn anniika.n frå.n yvkesktrriql(oilr] märker vägens beskaffenh*t, far- mittån 0m ett anslag på 331'r kr

. liga kurvor o" dyi. sakna"s hett. bevilj*<les, l,'n skr'h'else frå.n
. I skrivelsen skuile ochså begäras Kinnarps $amhällsförening orn ått
' utledning om vligens onrliiggning.
vägförvnltningen $l(illlo intaga
Vicl san-rnranträdef
även
drogs

frå-

gamla. r'ägen inom sirmhiillet, Tre€fån on'r kringföringsiråndeln med kanten--..Hassla.--,Rns*[:a.cl<en X

. livsme.lel upp och
j

ltailanard. Elrk Cu..t.irf:son oclr Tor''t.rr j
Gusiafsson, ledarlijtcr i $LU och i
$IJ(F-st5,rel.rerna Alviil Arrrlelssonl
och Cls*ar Kjcl.lunder,

F, r'ilisdagånli-ln Gusi.uv Haila- j
{ård ei'ir-u';rrle om ått dr.i i år' är 4i}1

år sedan :tvdclnitrgcrr iril,l:,d,:.. och lJleslog ait. ar."clelningen skulh: tira dct-

ta jul:ileum. lliölci lx:;löt i

enlighel."

lr:irrrreJ.

Efter: förhand.lingaura sern'sladesi
hil{:fe orh för*rtogs utlottning hl:rnr{
närvarnnde rnedlenrr*at. År'r:'is vitrnnre
Ir!evo Tor';ten CuJtll:i,on orl: D.,'ti. I

des

del diskutera-

livligt r:m de åtgårcler som allmänt

bords vidtagas. I)ct frnmhöils att
''
den bofnstn hanclcln inom kommu, nen borele skydclas mot denna kon, kurrerle mrn sakens behandiing
ingel beslut varför disiför'n.nledde
I kussionen fick utgörå, svar på
i

undo lhåll hat'le tillstvlkts

av konrmnnalnä,mn(it-'n o. fullnräklige b*slii1 i eniighflt nred nåfirndens f ill

'Iill

-sl;r

g.

å1' ld.nsstvyel-qen kå11ål

{nfil-

mantrårie för bildsnde av vatt,cnv&rdsf,tjrbund fiil Lidans område
{ frågan.
beslöts a.tt ..iändå tr'å. ornl:ud och
{
vald& blel' fvar Gustal.sson, SllrtFrån so{:iahlti't1l1x{1l'tr
J
afp {}ch }feng1 Kjellstr.öm, I{inlrföletåg en begår'an on-! u!,pföarp. Beslrrtel onr ev. metllenrs*i.;np
rando Lv det planeråde ålderclo$si tiet pla.nerade förbundet stiiltde.q
hemmet o. detta tillstyrktes, dock
på flamtiden.
nred tlen beståmmelsen att .av
nämnelen &ntågef enbud på uppfiirandet av byggnaden skall underställas fulllnäktige för bcslut.
Sociålnåmnden fick iiefogenhet ått
iillsätta kontroliant för." ifrågava-

rande bygge,

Till

byggnådskom-

mittd valdes Hilding Våt'ing

och

Ebba "lulittsson, Kinnarp, Cunnat'
Erik.$$öof Slutarp sämt öustav
Wårddn, Vårkumla, nred den sist*
nåmnde som ordföralcle,

På försl*g av
den beslöts

atl

kommuna.ln.ä1"nn-

kammune-n skulie

;

i
'

Ahlthlnrsson,

i

Frökind.s kanm.u,naltu,llnäktr,pe beslof r,'irJ tisdags!;t:ii\lc?iri Å'(1}}?nmntrtid,e ej'tcr eu'tnatdon au #tes,rtirlqrrisl iltt i,llqå tift lät!,s:;tyrelsen )necl etr, skritsalss ttch pftpako d.et d[ttiqft, siriir:l; s'onl ttinst;titt
784 Falköpiny1*Ulriteh,umn befinner si.rl i, -Seslrrict blet: yrh,älli,!t
otk det betoua,fles rntd. ykälp{r au flert, tttlurt, {rl:t ltilderhlfil]'l*t ail
d,ewta a,llt rnty trafilrerad.e l)d.!t 1tå, iut.e srilf nr.of,ruur*d* tttu:n-

Även andra vägar

i
j

er I

j

i

Irirussfyret orm ctd*Iig uäg

,j

t

L-

rauile

i

ii K j irn ;lei: or:h
Sixren Lrnrll:u'g, till 1;rnJlti;rgi;t.ai- j
krel,ren Kall-Ante Adaursron, IIlciinri
Wririu.g- och An"iti Anrlclssnn, i konrtnunkrcLserr Hilrirnq \!',irin;, (ltrstr,,'j
distrikt;slär'rrrnan flcr

I

rarnst iill

.

och Sixten l-inc{berg, Fiolq, ombut{ r'irl

.

J

;

Vatten-avlopp*/''e
proiekte ringen
klar under rnai
Ir'l'iiliinds ilotnmtitraltriirnricl har
viikct ingcnjiir Wiborn, Vink, Jiittltiiping,
val n?irvai'ilnclc och iii.mlrntler infor'
iraillit. sr-lnrnriurl rlialo, rriil

rnat.iotrcr angiie:rclc frlga,clrtlc pl.o-

jektering riiraucle våtlelt och avlopp inom l{itttror"r;s oclt Sltttarlts
fft.ationssanlhiillett. tr'irmau Vi:tk
troddL. sig liunnlr r::trg klitr med
särntliga pi'o"i{JlilcrirrS'satlretr:u uudcr: maj miånåri.l.
Iln ansiikatr oni fiirsiiliriing av
ö1 till avhärnttring tillstvrktes, medirrr ctr nnsiikrrn or:r;it'r'vcring a.t'
iil och vin t.ill sllri.nir siillsliap ar's{r,r1}fp<. Nvliterhct.srräruuden hadc bcgiirt illt i'rr inl.iii;)lr ut hega{lnacl slrrivnrashin. fi'r'anr,;1i.Ihringeir

tilistyirli'les hos frrilmriilliqr.'. ICn
framstiillniug onl far:lll.jcbcsLadsl:idrir

11

godiiiintics.

I)ct hcsirrtadc$ vi(triirc ut1, lillsiitta. cn komrniitc på. 1r'c pcrlrottcr
rnr'el u1lpgil.t

i111.

lr:rrtiliig;1lr fri.igtu:

rörilndc plgiienclc

iu'l)'.-'lL]il rnccl

vat,ton ocli a,vlop1r. 'l'ill lcrl*mötcr
nt.sirgs klrmmutrtltx'itntrtlrtrs tirdf.
(,-urlnli' Lai'rirJon, Lttttrrr, ltandl.
[]errgt Santte]ssotr, -{ltrtarl;, ocll
hc'rnmunnlknsstir I-Ii111ing Vii,ring.
I{nssla., Iiinrr;lrir, sorn ocksir utsåg's
1.ill samnrnnlral I iirrcle.

Tanlcen påi' kr-rlturnärnnder
har utgått från l.'röi{in

r.$

Skolsolornq i Frökind skulle få iovlor, vorsiri litogrofi. Kommunstyref hode så förordnot oclr
föreskrivit. Det vor Börstigs tur ott völio, och överlörore Ohrnell demonstrerode oliko lovlor
klosserno skulle siölvo få ovgöro. Skyor seglode över smökto,nde blå hinrmel, stinnq och gronno
kor, som .borde ho oppellerot till iordbrukoren i börstigspoiken, betode på softigo föli, den
mogno skörden spred sin dömpode lyster över ett förhöstlondskop.
Men hor nton sett, disciplorno iBörstigs skolo sode nei till både moln, kor och råg och föredrog en ov X-efs rött ovoncerode och ov de eI konsifrölsto konske inte sördeles uppskoilcde
kompositioner!
ningskretsarna. Och på mångrL iriiil
Itar tanl<cn tngits upp oclr 1;lj',,i1

i pr,aktil<.
?*r11
är emellcrtid {*"fl$Ur_,.
tr'r'ökind ensailr-ll

den

om ett

si

ranclc

iir

arbetaren,

i Luttra.

s

llv

Maj Lalssorr

Närnndcn stötler ailt
krrtrturarl)ctc. . .
I{nltru'niirnndcn lir int.cr n;i;ion
sla.gs l<omrrruna.l hcmbygrisför,cning, sorn sliall pl.ssla rncrl -qtcnyxor oclr flintlsltcl,sa.r', r'ltrklrrlt:r'trl
fru Larss;on. Oclr lika litcl iir clts:i
ruppgill- :rtt ta upp någon J<onlirrr'rens med dct lriu" foll<bildniri.gsarbetet cllcr förcningrrna utc liii
lanclsb5ri;ctcn. Niimnclens

\riiggn'rra, i frrr I\fnj Ltrssons heru iir
s()r)l sig bör hos cn kultrrrliilrrrpo
kiii<ltla rned bticl<cr, ()r:h på- bilrlon scs fnr f,arsson sjiilv
- , i siillsl<ap ructl err :tv sina
boliviilrrcr.

Dc fick vii.lja

fr.rllstiir.rcligt.

opuvclkadc
och alldeles c.ftcl cgct
tycl<c, berättar övcrlåirare öhrnel1,

t.

ril

dclsctLrll rrpl;gi ft., oclr

sina lriill

1til,.
Iillliillighet elk:r into, sii för'ekomnrcr: clct att dcn
iir ciir.rrkt.
kvrlrstiir i a,lla l'a,ll sorn ctt fal<- sammanlioplt)ad mccl ltibliot.elrs-l
trrrrr, trtt Ifriikirrrls liorrrnrrrrr iir styreisen. Att
_r-rppntstningen iLt,
Ilrrltrrrrrrerileten cn bra bit rr1iiver dot I'a,nliga. Att tlct vrlr

som sanncrligen har rätt att var:r
ganska stolt över sina elevers
brädmogcniret. De ficl< :rntecl<na
nurnrct pii clen tavla de villc ha,
rrala kultlrrniinrnder utgidl( l'iti
oclr vid li<ilcta.gcn s:rmmanriil<nitrg
n:ltdt':r ilr sc(l:rn, rl c t lrr.t \.lrtt
l:cfanns X-el" va.id med 17 röster
av 1.8 miijliga I
Det var så att ril<sdagsman
Nej, det skulle l<atten vara höGunnar
Larsson i Luttra sirulle
torgshandlzrrc i Frökind
ner tili ett bondemöte
i Halland för
att tala om iandsbygdskulturella
Irr'ötr<irrcl cnsamt om frågor. I samband därmed pratade
kulturniimnd pfr Fal- han med fru Maj om ämnet och
niimndc dri något om viirdet :Lv ctt
hygtlen
I<omnunitlt orgiul, som cfter måtVar rlet X-cts djri rva fiirglllrnr. tet. av sin förmiiga sl<ullc stöclja
cllcr nirgon altnan tilIfällighct, sorn det kultr-rrella. livet ute i socl<nar.var utslagsgivandc ? Siikerligcn vnr na. -l)iirmcd hade l<ulturniirnnclcns
dct intc bara slump. I{ur positivt iclö vaknat till mcdvetande.
har t,ex. inte clen mciderna tecl<- Och sedan har den spritts över
!

r-r1r1rgil

kort och goLt ått stöd.la rLllL lirrlLurvärdandc arJ:cte och alla kulturbefrämjande impulscr inonr
I<ommungriiltscl'11a. l{iit' rlct 1_. c..t.
iir fråga. om dc l<ommrrnallL l_riltlioteken lrar nämnclcn oftit cn itct.1'-

lirrltrrrrriirnnr'lcrr vill

oclisi'L

giirna, hrilla teaterverksilrnhetorr

under armen, och genorn dess
initiativ hilr kommurren ir.i,ugit;
sig gara,ntskapet för bygclot.ea:
tcr'rr-

ri:i-tr

.

f'In,";

Iillg:rng iir rlct lLir rcslerr intt
fiir kornmunen att rlcn t:rcli
r':u'c Ijii11d11r:.ilru:ir.l. i Slrrlrrr.lr
hl. r rn i i.i i g |r r, r. rr tt tirliiiilTrfT_v-r
I

vii,rrlcl ullu, bosiil<.

. . . och sökcr stiirha

ningsnnclervisningen redan påver- landet geltom studieorganisationer
samhörighctskiinsIftu
l<at de svensl<a ungdomarnas färg- och landsbygdspress. Sin fasta
Det, iir inte att ta fcl på al.t frr-r
sinne och konstsmak ?
stad har den haft inom folhbild- Maj Larsson fäster stor viht. _vici
^vicl

t "ts

llorts. fr. sid.

den kommurlala samhörighetsgivetvis inom'de: kom'
käns'lan
åunförvaltande:'organen men inte

TANI(II,N PÄ KULTUNNÄNINDER
nu håller på med i akt och mening
att få ett Ellnlgn,vqpgå för Frökind. Vapnet är visserlrgen bara en
samlande symbol, men sYmbolen
har ju betytt så oerhört mYcket i
alla de skiftande sammanhang där
den förekommit, att vi ,inte har
några skäl att rindersltatta . den.
$ommrrnalfullmäktige har dryftat
frågan, vilken sor.n nämnts för
ögonblicket befinner sig under utredning. Tloligen blir det-ett gam-

mindre blaird de övriga;medborförstå,. det
garna. Lära känna
väär1ett par.viktiga stationer.på

gen till inbördes sammanhållning,
trlftersom kommunerna rent befolkningsgeografiskt ofta kan va:
ra rätt sökta konstruktioner, i det
att.en gränsring har,slagit's kring
bygder, som tidigare har haft fQga
eller inget samarbete med varandra,'så är det nll en angelägen
uppgift atf försöka iå avstånden
att krympa samman så mYchet
som

möjligt

.

I{onst i frökindsskölorna -* den
saken togs upp i skolstyrelsen av
kulturnämndsledamöter.
överhuvud taget är det så med
den här nämnd.en, summerar fru
Larsson, att den inte direkt kan
föreläggas en eller annan uppgift.
Men orn den själv tar sig uppgif-

ter * ja, då smälter gränserna
för dess verksamhet ihop med horisonten. Och när kommunbor
vissr sn
som f4llet är i Frökind
nositiv solidaritet. så är-det en stimuierande och eggande uppgift att
tirdggåxgper, so* tiiiä'
at't finna sig frärrija alit gott liulturellt verk på
laEiiäfrfig.iro*'mer
''
sam- gvensk landsbygd.
lnlorpassat I slorrtorhmunalt
_,

)

Och varför. inte en kultttrnämndsuppgift

2O

Bie.

manHang.

?

:I Fröhind har man i varjc
l'fatt tagit itu mcil tlen. I höstas
,Inbjö{ triimntlcn

kommunbornn

i,:till:ett besök i Bö4stig,och Bris'
;:. mQrie,roch gästerna fick då tillfölle ott stiftn bel<atrtskap med
''de$sa'sochnar. Ddt var bara
första steget, nästa gång står
Iiinneved i tur att få, besök.
Genom det håir initiativet vill

l

kulturnämnden göra frökindsborna
medvetna om de-vården, som ryms

inom, äeras kommungräns. Och
samtidigt har man haft den tanken
med försöket, att -de fem socknarna skall få ta dei av varandras beI hov och önskemål; ati så slier kan
I tvivelsutan komma till pral<tisk

'nytta, när

Tock vare föreningshuset

i

Slutarp kan Fröhinds l(dmmun ta emot

Rygdeteaterns vårdefulla besöl<.
'

nnslagsfrågorna sknll

behandlas och övriga ailmänneliga
välsignelser fördelas.
.

Denna bandknyppling mellan de

fem' kommunsocknarna

|(inneued-Uårkumla

vilka

har'var sin representant -i nämnden _. är jrrst nu en av våra allra

fiLt-aud,

bctydelsefullaste uppgifter, sägcr
Maj Larsson.

'

hållcr årsmöte i samband med fainil.jefest i föreningslokalen, Sluterp, onsdagen den 20 febr. kl.
19.30. Santliga medlemmar med
familjer välkomna!

Frölcind ffir
korrimunvapen

Som ctt rrttrycl< för sin strävan
att samla och cna uppfattar nämndcn ochså den. undersöknin8 man,
,l

Forts. å nästa

sida.

tqft

I

Styrelsen.

l(inneveds SLU

håller månadsmöte i Föreningslokalen, Slutarp, onsdagen den 13
feirr. kl. 20.
Program: Förhandlingar, kaffe,
frågcsport m. m.
Kinneveds ST,U.

Dikningsföretagen.
Lantbruksstyrelsen har beviljat Fastorps dikningsförening i

Kinneved ytterligare

lån

med

7.520 kr. från avdikningslånefonden. Tidigare har lån bevil-

jats med 31.990

kr.

Mötesserien I Kinna.rps
missionshus.

lqf,+

Ungdomssekr. Hilding Fager-

i tisda,gs kväll en
I Kinnarps missionshus. Sekreterare I'agerberg drog i
sin predikan med utgång från
Rom, 5:1-2 fram lärdomar ur
berg inledde
mötesserie

profeterna Elia och Elisas liv.
Mötena pågår varje kväIl denna vecka. På torsdag medverkar
en grupp sångare från Vartofta.

I

g

.

Sl,ut;ur p s samhällsf örenfu
.,
P'{+ lwr aerl&at i tjwgo{etn &r
Slutarps Samhällsförening har

av Bvert

Sand6n.

I den fylliga

ba d.

År 1950 inköples
ett markområde å ca I hektar för
anläggning av fesrplats. På framställning av föreningen blev det
gamla ekträd s.om finns v.id kor,s,
vägen fridlyst år 1953 och samma
år anordnade,s lekplats för bard
i parkarrläggningen.
1955 ingavs ansökan till TELEverket ått få en telefon-[iosk uppsatt i samhä'ilet. I övrigt kan nämnås att föreningen gjort framstälii.
ning till Riksanrikvarien ooh Fal.
bygden,s Fornminnesförening att få
plat'sen vid den s. k. "Slutarlis.
dösen" iordningsrälld och även har
uppvalitningar sksrt rill vedcrbö*n& myqdjsher'er "rför' "peunahentb!.
Iäggning åv vägarnä ,.jlom *"åi

hället.

i

gea

fått sitt el-när delvis

,

spolierat.

I

g57

till I ?:1. B fynd,fuåf ery_Ki11m,ily
E,
lör parkan4*2
har uppgålr
Det böriade notabelt jämnt och
till 256: 14.
ovisst, då Brandkåren cich Kinnarp
öa,irrsraknrlgen utvjsar alt för_ drabbade semman. lt{an
fick bl.a.
enin,gels tillgångar uppgår lill uppl€va något nytt, näirniigen att helå
I0.299:4,6 kr. r,ara' ;elysnjrgsr'_ tio minut.cr förflöt, innan första mår;."--:-.. 5.535:
tr f,ai. S0
E^ ,kr. oc,h
,' fastigher
. : , l€t bokadcs. Viikct var Brandkår.ens,
läggning
;;;, ;.,ä; ökatie tilt paussift.o"r'f,a
3.880 kr. Skulderna uppgår rill Z-*0. Matchens jubei utiröt då >py_
4.992: l0 kr.
sen>> I{yström en min. före full tid
Brarrdkår'ens fjärce och sista
Till ledamot av sryrelsen f--,
ö. å,
-- :^I:j
mal. Su.qotir var så dags kiar eftc;.
rvJi-)ö omyal.des r,uFtav Johans_ som
koirditionsstarka Kinnar.p tycks
s,on och nyvaides Nils Järneklinl ha ta,ppat stiien son.r gav grånna
efler Frans Svedberg som avböit 5-0-segern i första matchen. Men
friidrottaren Ingc Ahlin och fotbollsårerval. Revisorer är G
";,;; iåi'iiffi
ra vs o,1 0 c,h roha' A",r
"ål;"*:*,,?å,lli;i"fr
"Tål:
parkkommitt6 omvaldes""."'å.
Rrändkårens bäste
var
Benst Sa- ortsgärget.
Underhåll,skosrnader
iäggrring o<.Ä lehplats

det !ångna veiksanthetsåretr i ,;
framgår bl.a att g"ron d"n J"
geuornförda omläggnirrgcn av vä- ]
I gen Ialköping-Ulriceharnn förenirrDetta har tiltl sror del byggts upp
på nyrt och dragit en kostn,ad av
5.809 kr. Samtidigt har dock föreningen fdtt s.ina tidigare ön,skemål
om permanentbelägguirrg av r ägarna även vad gälJer den tidigare
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orh merllemaantalet uppgicrk

om att föreningen deh 29 april 1956 kundg se tillbaka på en. tjugofemårig verksamhet rili .senhällsinnevånaroaa bästs-.-.' : .

styrelseberiirtelsen fiir

.,.r,.;

rna.;uIisar.. att kaesa- |
oruslutrrirrgen varit 8.63.1: oU hr. .l | ,
+-4"
metllemsavgi{ter har influrir 4Jf Lr.

or<lförandeskap
verkeamhetsberättelsen erinrades bl.a,

dv

;---.:.

.Ääken,skarpe

hållit årsmöte under

En kort överaikt från ile rjqgofem årel ger löljande data f,ör'de
viktigaste beslulen. Deu 29 april
I93I höll,s ett första sammanträde
för bildande av en samhällsför'en,ing
vars frärnsta uppgift skullle vara
att ordua med ytterhell'sning i sarlhället. Den tillsarta interirnstyrelsen
fiok följande s,amnransättning; Ragnar Johans,son, Valter Dahlön, Er,ik
Sam,uelssou, Olof Nilsson och Dverl
Sand6n. I)en 6 rnaj sarnma år bildades föreningen och de nämnda
personerna kom ått lrli föreniugens
första slvrelse. Redarr delta ar auordnades den första nridsarnuarfesten, som sedan des.s bJivit tradition.
De för,sta ljuspunkterna i be'lysningsnätet uppsattes under hösten
och vid jultiden kuude samhällsborna g,lädja sig åt den första
julgranen, placerad på en central
plats i samhället. År 1932 utv.idgades belysningsnätet och tyenne
anslagstavlor upp.sattes. Under de
närmast följande åren diakuterades
anläggande ay en park och år
1938 blev det be,s,lut och verksrälligrhet i denna fråga. Sam,ma år
anlades ävel ett nindre frilufts-

:

som .möjliggjort de1 arbele so{Jrenir,gen ucdlagger-

s

muels,son,

Sten Ahlqvist och r,ace

Le_if

-l{ilsson. Brandkårcn: Lcif NilsMålskyttar.,
son 2, S. C,l. .flc]lström 1 och >Pyscn>

.sträokningen tillgodosedda. Belysqingsnätet omfattar numera 42 ljuspunkter bl. a. åtta lysrörsarmaturer.
Den 7 jurri rar Slutar;: skåtlr'lrlatserr

Årsravgiflcrnå, Ies-]utatle,s ut*g l{ystr'öm 1. Kinnalp: LIno Frisk
med samma belopp sorn ridigaie L' Ä' Eriksson 1'

för växlilgen mel.lan de ryttare {rån

två kr. för kv,irnliga

resir. Älvsborgs- och skaraborg,s Iän
sorn förde den olympiska elden till
Ryttarolympiaden i Stock,holm. Sam-

nelrm.an.

alltså tre kronor för manliga
Styrelsen fick

i

1 och

och

medlemmar.

rrppdrag arr

rill

1

iläj-

ta ånsmöte gör,a en utredning angå. i
ende medlemsavgifternas uttaganrlei
häll.sföreningen tog iuitiativet till pr. fastigher. Inträäesavgiften
20
att fira derrna händelse och det var hr. be,slutades bli oförändra,l.
Er, l
ett riktigt flaggprylt Slularp 6on
,",
hälsade deltagarna jämte en talrik ;;:1:',jJT
i;":
l' :"j: ; j Äno ero onn s hemnle r
publik välkomrnen. Växlingen ägde
rum i Järrrvägsparken där den
olympi".ka elden h?lsades välkom- ari tillsamrnans med l(inn.arDs
Länsstyrelsen' som genom beSam- |
men till Skaraborgs län av ko,m- hälls,förenins ingå 1iil Frökirrds slut den 18 oktober 1956 fastställt
I
munalful'lmäktige,s ordförande Ivar k.omrnun merl begäran oro
un,rl"l.
I
Y* .fU: åiderdomsheln i Kinnarp'
'
Guslavss,on. Iaör besrridantle av kos(I Frökinds kommun" vilken 01an
Vid {öretagen kon,sriruering av I upptog 20 vårdplatser, har, S;dan
naderna vid evenemanget hade 1örFrökindS
eningen erhållit ett anslag från styrelscn fördelades funkrioncrna I kOrnmunalnärnnden i
Frökinds kornmul p å 200 kr. I I enrli,gr följande: rilt ordförande om- lkcrmmun hemställt om statsbidråq
valde,s Evert Sandi,n och även ka,s- I tiil kostnaderna för ålderdomsår.sberätte'lrsen erinras också orn alt I
sören o'lof Nils'so. järnle v. o'tif. i hcmmets uppförande, nu bestärnt,
föreuirrgen urrder år i957 an'ordrrar I
Bengt
Samuelsson blev omvalda. I att procentsa.tsen för statsbiclraget
(år.
I
psin ljugofemte midsommarfe,st
1940 inatälh) och att denna fest .i lTjll sekr. nyvaldes Gusrav Johan,s- | skall utfiörp. 45. Vidare har länsribn och nill r'. sekr. Nils' Järue- j styrelsen preliminärt faststälit det
rsr-o rt -'r e'ti "y a rit - d eJi "rirrk onr's gkälla
l
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på vilket statstridraget
får
beräknas,
tiil 360.000
l

,.. I bidragsunderlag,

kr.

Byggnadsarbetena

beräknas

komma att påbörjas den 1 april
1957 och pensionärerna beräknas
inflytta i ålderdomshemmet
[:::i'"n'. börja
den 1 april 1958.
Söndagen den 10 febr. kl. 19.30
Sedan byggnadsarbetena slutförts samt länsstyrelsen avsynat
RADI0-SUCCEN l(lt/
och godkänt hemmet, fastställer
Iänsstyrelsen det belopp, varmed
lned Egon
statsbidrag .l1|t_::"å.

$LUTARP

$iung

i

Egon Kjerrman, han

som

sjunger hellre än bra,

n

CACKA ISRAELSQN: i
ALICE FALKS ORKESTER
Eflercqbqr6n DANS.
* EN TOPPKVÄLL *
Bilj. 5 kr. Kassan öp,pnas kI.

Kinnarps lnissionshus.

Solc.lathemsf öreståndåre Gagnert
och värnpliktiga från Shövde besökte
i tisdags kväIl Kinnarps missionshus.

De mcdverkade med vittnesbörd och

sång. Err kollekt för soldatmissionen
i Sk$vde upptogs.
Sammankonrnten söndag kl. 17 besiimnes >>En söndagstimme>>. Pro18.
;r'amrnct upptar bl.a. en frfigestui-rd
ne(t hjälp av cn serie kort, sång och

,:rl av

,A.lgot Karlsson.
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Sh.rlarps Samhällsförening höll i rhåttdags årsstämma med.Evert
Sancl6n som orclf.,.fntrarr förhancllingarna börja{e eriurade.'ord-

föranden med några ord om de föreningsmedlömmar som avlidit
under dit gångna ver']<samhetsåret och deras minnen hedrades
mcd cn tyst ntiuut.

Av styrelseberiittelsen frtrrngär
ör 1050 vuril cLl rrv clc tncra

Lrtt,

Växlingen var förlagd tlll den av
Snrnhiillgförcnlngcn anlogdo Jllrn.
v!lgsporlrcn, d[r hornmttnalfullmUl(:
,

hiindclscrika i för'eningcns historin. tiges, ordförnnde fvar Gustavsson
För det första kundc nrnn den 29 hlilsade dcn olympiska elden'yäll<omapril f ira före ning ens 2ii-tit'iga , till- rrren tlll l<omrnunen och l6nÖt! Samvaro, vilkct celcblererrles tned cn hällsförcningen svarade för'afrangefestlighrlt ! För'cnin$slokalen, diir tr'I, nrirngcn t samhand med dcnna hän;

Iill l'ötJnndo trtcd- rl,.,lso. Irr'Slrlrids'köinnirr rr' h nil6; bovlll('tnrnrrr I r.rlllrtr fttnlrtkrtrcr friltt st.tLt'- Jat.s et,t ansltg' pö kr, 200 ftlr..bestrltcn l-!t31, näntligen 'Vilttot' Pclters- dande tv kostnadcrna.
sort, Ragnar Johnnsson, Gttstav Jo- I Äv årsredogörelserna framgår ockrr, dlplonr rrtrlr:laclcs

Evert Sandön,
Valtel ljlhlen bbh Johan Ändersson,
Ytteriigarc ett Jubileum kan firas,
vilket, s]<cr innovarancle år, då, förcningcn arrangerar sin t jugofemte
midsomrnarfest. Pö grnncl av vägomläggning har fördningen ttncler det
gångna året, tvingats ,bygga om . en
stor.del av sit belysningsnät, vilket
numera är i törstltlassigt skick.
Ljnspunl<t.eluns antal uppgår till 42,
hansson, Olof Nilsson,

så att

föreningen under å.ret gjort

vissa föibåttringar pÄ den'inliöbta

tiilförts en ny
lokal, vilken iivert.agits av ,Shrtarps
Idrottsplatsförening. DärJämte. har
festplatsen, som bl. a,

vägen

till

festplatsen förböttrats.

Rii.l<er.rsl<aperna

utvisar attt!kassa-

varit kr. 8.634:60. I
har influtit 43{
Irr. Mödlemsantalet uppgick ltlll 173,
Undcrhållskostrradqr för parkanlögg'
vill<el irrrrrrl.llir öl(nilrg ured rrio, vnruv nlng och lokJrluts har uppg{.tt ttll lc.
tvö vicl tlerL nya väghorsningen er- 256:t.l. Ombyggnaden av belysningsIiållits av Vägförvaltningen, som här nätet har kostat kr. 5.809:81. Bas,tf[tt ;f ör hcla anliiggninksl{ostnaclen, lansräkningen utvisar att' förening]rllrn 'Stntens Jiirt'rvitgar har för- cns tlllgAngar rrppgÄr till kronor
(,ning'cn sorn gå.va erhå,llit fetn lys- 10.290:46, varirv. i belysnlngsanlägg|i)rsarmuturcr, vilka placerats inom ning .'kr, ö.535:50 och fastighet kr,
jiirnvä.gcns oniråde,
:

Under året hirr.sanrhåillet kunnat
gliidja sig itt att dcn scrlan etl tiotiLi år tillbnl<zr framställda begäran
onr att fÅ vägarna inom satnhället
permanentbelagcla nu äntiigen har
och l(onrmcr att förverkligas. t,Inder
alla dessa iLr har up.prepadc fratn.ställningar gjorts till.vederl:örancle
n'rynclig)roter i denna sal<. Samhällit
har under årct ocksir fått uppsatt
, den tclefon-kiosl<, som beviljats efter
framställning till TDLII-vet'ket.
Förening;en hade clen I rtpril litllat
representanter för I(inneveds-kretsen
av lLöda I(orset, Kinnarlrs Samhiillsförcning' sanrt l{inrrarps och Slutarps

Itilotlsförening'ar

till ett gemenser,mt

.crinnrtnti'tide för u.tt ulröna intrcs,set ftir uppför:rnde av ett b&(ihu,s,

Vid sanrrnirntriidet tillsrrttes en itrterirnstyrelse bestöer1de zlv hrr Evert
Sarrtl(.n oclr Göran'sandln siumt fttt
Brita Wilgotsson.. Tillsammans med

omslutningen

medlemsavgift erna

i1.880:-. Skuldorna uppgÄr till kr,

4.992 :10.

'I'ilI lcdamot av styrelsen för

1957

Gustav Johansson och

-58.onrvaldcs
nyvalcles Nils Järneklin.tl eftbr F rans
Svedberg, som avböjt Aterval. Till

styrelsesupplermt nyvaldes Tage Hellnran. Kvarstående suppleanter för en
tid av ett år är John Karldn och Elof

Rehn. Revisorer är Gustäv Gustavsson och Johan Andersson med Sten

t8'i'$/
Gudhem, Frökind
och Vartofta har

fått häradvapen
Regeringen

har

fastställt

vapen och flagga för bl. a.
Gudhems, Vartofta och Frö-

kiads härader i enlighet med
heraldiska nämndens förslag.
Den heraldi-qka ibeskrivningen
lyder för Gudhems härads vapen:
>I sköld, kluven av rött och grönt,
ett sädesax i gulC.> Vapnet ,bygger pä häradets alltifrån 1568 använda sigiilbild.
Vartofta häraders vapen ibeskrivs sålunda: >I grönt fäit ett
sädesstånd med tre strån, de båda
yttre ,bladbärande, utåtböjda och
med axen hängande, allt av guld.>>
trtökinds härads vapen beskrivs

på följande sätt: >f fält av guld
ett grönt ,klöverbladskors.> Båda
vapnen bygger på häradernas si,gillbilder.

Vilske härafu vapen.
i
I Statens heraldiska nämnd före'slår regeringen fastställa förslag
iill vapen och flagga för Vilske
härad enligt följaade heraldiska

beskrir,'ning: >I fält av silver ett
vänstervänt ,blått årder med drag-

åsen uppåtriktad och

överlagd

med en svart skära.>'
Till grund. för vapnets utforu.-

ning har legat tre sigill från resp.
1568, 1571 och 1738. Samtliga vi-

sar ett årder av

ålderdomlig

våistgötatyp kombinerat med en
skära. Det andra sigillet i ordningen, vilket utmärker sig för en
väl genomförd och särpräglad
komposition, har lämnat den direkta förebilden till vapenförsla-

Åhlqvlst och Ivar Gustavsson sorn
ersiittare, TiII parkl<ommilt6 omval-

dr's Bcngt Samuelsson, Sten Ahlqvist
och Tage Flellman,
Årsavglfterna skall utgå. med sanrrnn bclopp sorn tid'igare, alltsA tre kr.
föt' manliga och l,yÄ l<{, fört l<,vinnliga
medlernnrrtr', Styrclsen fiC|< i uppdrag
att till näst,a Ärsmöte göqru en uti'ed-

ning

ang;öende medlemsavgifternas

uttngande

pr fastighet.

Iltpädesav;

gift'en lrr, "20 blir, oförändrnd., En

fra.mStällning frÄn'SlutarpB, IdrottsI(innarps Samhällsförening har' man förenlng atl få anordna ett antal lot:
fiirt underhandlingar med Slutarps terier på. midsommarfesten biföUs,
Elektriska Distributignsförening,onr Årsstämrnan beslutade även''att till-

den senares.övertagande a;g de' sanr- sammans med Kinnarps Samhällsförlhiillenas belysningsnä|. Äv oii]<a. an- cnin.g ing& till !'rökinds konrmunrned
ledningar ledde ej förhandlingarna begäran onr ansla,g.
till'något resultat.
Vid företagen konstituering av,sty,En remarl<abel händelse ]<nndc no- relsen fördelades platserna enligt föl:
tcras dcrr 7 juni, då dcn olympiska jande: TilI ordf. omvaldbS Evdrt Sanc)den på sin fiird genom länet till ddn, till kassör.Olof Nllsson och..till
ryttarolynapiaden i Stocl<holm utväx- v. ordf. Bengt, Samuelsson..Till sel<r,
lades i Shrtarp melian leprcsentanter n1'valdes Gustnv Johanssqn och till
lör Älvsborgs och Sl<araborgs län. v. sel(r. Nils Jiirnel<liit.

l(innarps

rqtl

NT0-föreninU
håller möte i

Föreningslokalen
torsdagen den 28 febr. kl. 20.00.
OBS. dagen!

Filmafton.'- Alla

välkomna!

Frökinds

Irsmmunalfullmäktige
håller sammanträde i

Kinneveds

iolkskola onsdagen den 27 februari
1957

kt.

1"9.00.
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prcsentation av cn storkomfrn
-I: rnun

blir

past något annat än en presentation av de i storkommunen ingående delkomrnunerna. Organisationen finns, men att från densamma
skapa en organisk samhörighet
kommer säkert att ta sin tid. Enhet och samhörighetskänsla kan
aldrig åstadkommas på administrativ väg utan skapas så småningorn
främst genom invånarnas goda
vilja till samarbete. De fem åren
som gått talar på intet sätt emot
att experimentet skali lyckas, Men
nog tar det tid att få frarn denna
sarnhörighet. Vi vill gärna inbilla
oss, att gemenskapen var stor i
forna tider, under de garala byalagens tid. Och det är kanske möjligt att det var så inom själva den
lilla byn, men vi får komma ihåg
att byarna låg långt ifrån varandra, vägar och andra kommunikationsmedel var dåliga eller
obefintliga. Går vi nägra hundra
ån tillbaka i tiden, var vår landsbygd ännu glesare befolkad än nu,
varför ensamheten bör ha känts
tryckande. Docent Sven Ulric Falme har i en till julen utkommen
bok, Den gamla goda tiden, gjort
allt för att avliva myten om att
allt var så mycket bättre förr" Han
skriver: >Bara för hundra år sedan
var det mycket annorlunda än nu.
Då betydde missväxt ännu svältdöden för tusende och åter tusende.
Och missvä>lt var vanlig. Redan
under normala år sprang dödssiffrorna högt -upp på senvintern, då
man nått botten i sädbingen och
då man fick spara på vad som
ännu var kvar av den torkade fårbogen. I slutet av 1800-tatet skapade den stora befolkningsökningen den värsta fattigdom som förekommit i vår historia. Tiotusentals
människor levde i backstugor på
jordgolv eller i små torp som. inte
på något sätt var vad vi kallar för
människovärdiga bostäder. Man
var trångbotld, de stora familjerna
ficl< trärrga,s

i

Ortnamnen.

ännu så länge knap-

de små utrymmena.

Till Frökinds

"a

storkommun hör
Börstig, Brismene, Kinneved, Vårkurnia och Luttra socknar, varav
de fyra förstnämnda hör till tr'rökinds härad och den senare till
Vartofta härad. Ofta får man både
se och höra många ganska populiira men i allmänhet felaktiga
toikningar av ortnamnens betydelse, Det vore kanske lämpligt att
i den här artikeln fastslå vad verkligt ortnamnssakkunniga har att
förmäla. Göran Sahlgren och fvar
tundahl m.fl. har kommit till detta
resultat. Börstig skrives år X.397
Birghestighe. tr'örsta leden byrghi
:borg och stighe:stig, alltså
borgstig. Om någon form av försvarsborg funnits i Börstig är
okänt, men närheten till den gamla färde- och härvägen genom
Ätradalen, motsäger inte att så varit fallet. Brismene skrives år 1311-

.i.

+..,,",.J
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Distrihtsöverlärarc Georg A. öhrnell.

En upprustning måste ske av tätorterna för att förhindra den rena
f ortsatta avf olkning,

landsbygdens

deklarerar distr.överlär. Georg
A. öhrnell, Kinnarp, i sin ar-

tsrysmini. Mini:betesmark och
första leden oklart tili betydelsen,
möjligen skulle det kunna ha med

tikel om I'rökinds kommun, Särskilt gäller det utpräglade jordbrukskommuner

kind. Jordbrukets

som t.ex.

F r.ö-

mekanisering
och rationalisering fortgår. Mån-

>>bresma>>

ga brukningsenheter försvinner i
hanteringen och följclen blir minskad befolkning och ofta ett minskat skatteunderlag. Om kommunens tätort görs trivsam, kan rnan
på goda grunder anta att inflyttningen sker till denna. tr'ramför
allt är det nödvändigt med en aktiv bostadspolitik. Och flera andra

stäile> och kindi tolkas som
>släkt> eller >ätt>, och det hela
skulle då bli >ättens heliga plats>>.
Kinneved synes ha varit det gamla häradets religiösa huvudort.
Vårkumla skrives LgSZ Warakumblum. Luudahl förklarar: vardher::va,kthållning eller vakt,
kumblum:nrärke, och heia nam-

kräver även sin tribut

kyrha, skola och

betydelsen spricka eller
att göra. Kinneved

skrives 1382 Kindiwi. Senare leden
har betydelse >helig plats>, >>offer-

>gemensamma hushållsangelägenheter>>

i

försänkning

åldrinesvård.

nets betydelse

>vaktlrållninEs-

märlic>. Ilcnna tolkning har emil-

lrolkmiingdcn h:rr viixlat avscvlirt uncler ticiernas lopp inom det
områrle som nu hiir tiil F rökinds
storkornrnun. X Skara StiftsmatriI<el, tttgivr:n nv P" 11. Lindskog är
:l-809, utr)i)ges fclkmängdcn till
-1.880 personer, på 1880-talet var
den cirka 4.000. Vid clenna tid
sat.te cmigrationen verklig fart och
i seklets början är siffran 2.900.
Denna siffra stod sig sedan relativt gott; ånnlu 1922 är folkmängden 2.700. Under 1920-talet svepte
en ny emigrationsvåg över landet.
Senare har den ökade jordbruksrationaiiseringen gjort sitt titl för
att avfolka bygdcn. Den första
januari i år var befolkningen 2.121

Det var kallt om vintern och ont
om l;'us. Den mörka delen av årret
tvaugs människorna till sysslolöshet på grund av bristen på ljus"
I\{änga sysslor måste utföras i ljusr:t från rykande tjärvedsstickor
ellet'från elden på den öppna härden" Det läter romantiskt. Det var
personer.
sannoliki alldeles oliyggligt.>

1

,
,

lertid blivit motsagd a,v

forska.re, sorn håller {ijre

andra

att var-

är <jetsamrna som
rör sig a,lltså om första
Iedet. Slutligen skrives Luttra
1225 Lutrum, vilket helt enkelt
clher ingalunda

rvara" t)et

skulle betyda >lutning> eller >slutt-

ning>"

i

Största delen av Frökinds storkommun hör till den egentliga Falbygden och är flack som ddnna.
Några av de högsta punkterna är
Sköttning (Sjönöjebackarna) 23L
rn., Luttra kyrka 226,8 m,, Glaskulla i Vårkumla 225,5 m. och Lunnen i Döve, Börstig, 221,8 m.

.w

- häradets
giösa hllvutlcl't-

'fd'*u**u*ecx

reli-

Som ovan nämnts kan I{inneved

flämtande vaxljus under skyddshelgonets bild och reflexerna i det
snidade altarskåpets förgyllning.
Brismene har ock en gång haft
en medeltidskyrka >med tak och
väggar helt täckta av färggranna
målningar>. Denna ersattes emellertid av en ny år 1863. Luttra
och Vårkumla socknar har fortfarande kvar sina medeltidskyrkor.
På samtliga kyrkogårdar vittnar
gamla gravhällar, nu med oläslig
skrift, spadstenar, trapets- och
liljestenar om gångna släktcns önskan att hugfästa minnet av kära

|
|
I

betraktas som !'rökinds irärads
gamla rcligiösa huvudort. Ilät'kligt
år emcllcrtid att cletta förhållandc i
ej satt spiir eftcr sig, dä det gäller
kyrkobyggande under medeltiden,
sqrn arlnars var en kYrkobYggandets gulclåldcr. l(innevecls nuvarandct kyrka är utan tvivcl frän
denna tid, men dct är också dert
enda kyrkobyggnad som funnits
inom socknen. I Börstig däremot
{

I

I
'
I

raserades medeltidskyrkan år 1823,

bortgångna.

då den nuvarande kYrkan uPPfördes. Men i denna socken fanns un-

X'rån ännu längre tillbaka liggande tider bär gånggrifter, hällder medeltiden och ett stYcke l<istor och järnåldergravfält bud.
framöver dessutom kYrkor i Muss- Likaså gör de talrika fynden från
la, Döve och möjligen KringlarP. I sten-, brons- och järnåldern.
samtliga fall har det ursprungligen j
rört sig om s.k. gårdskYrkor, av I
Contralisering av skllvilka de två förstnämnda så småvrisendet.
ningom blivit sockenkyrkor i resp.
Det dröjde ganska länge innan
Sandhems (Sånnums) och Döve beslutet om alimän folkshola av år
socknar. I längden sYnes det emel- 1842 var genomfört inom de små
Iertid ha blivit för kostsamt för kommunerna. tr'olkskolestadgan av
dessa småsocknar att hålla såväl sistnämnda är mötte åtskilliga
kyrka som präst. 1541 införlivades protester. Det ansågs onödigt >att
Sånnums församling med Börstig. man skall taga kiäderna från kroPDet är ännu okänt när samma sak pen för att barnen skali få lära sig
hände med Döve.
namnen på Sveriges städer>, som
Mussla
kyrkoBäst bevarad är
| en demagogisirt enkel prolraganda'
ruin (Sånnums kyrka låg pä går- i fras lytler i ett protokoll. Det kom
den Mussla). KyrkoruinÅ konser- | att dröja flera årtionden irrnan
verades år 1940 och av densamma I folkskolestadglans föreskrift oryl
återstår mer än meterhöga murar. | >en fast fcllkskoln mcd examinerad
Döve gamla kyrka är helt jämnad, lärare skall finrras i i'ar.itr socken>
j
med rnarken, endast en och annan var helt genomförd. Så hade Börgrundsten synes i själva markytan, stigs ,pastorats tre förriamlingar
ich.man här ocksa vid grävning enclast en lärare och en ambnleiunnit benrester. Den gaäta f<Vr- lllgq.folkskola fram till tlr 1872'
kobalken är likaså kvär. Mussla Förhållandert var i stort sett enaSå
kyrka har helt varit uppförd av ]ra1da'- inom övriga socknar" geVärkunrla
Kinncrrer]
oc]r
hade
s[en. Kanske vågar *ut-Äi..u, u11
1924'
Döve kyrka va"it ärrto ä"ldre'ochim:nslm skola frarn till år
I
därför nyggd av trä, och då är det j , oclt m<:d storkommunernas tillbörjacle en iivlig centraliseförklarligt-att inga rester efter jkomst pä
I'irrg
skolväsendets område.
densamrna nu finns. Kyrkor av i
Frökind
finns fiir närvaran*
land
uppförasllnom
i
vårt
började
sten
av Ä-form i Kinne1060.
först omkring
i-1:"*n ln'otkola
I ved, en i Förstig av Bl-form, en
Av Kringlarps kyrka finns inSal folkskoleklass, Ä-form, läser i Vår_
spår, blottpn levande tradition att] kumla, varjämte det finns småden legat där Kyrkerör nu ligger. skolor i Sörby, Slutarp och Börstig,
jsamtliga av Bl-form. Skolorna i
Namnet stöder onekligen traditio- lLuttra och Brismene är nedlagda.
Den senare kvarstår dock som
Vid restaureringeu av Mussia l reservskola. F'ortsättningsskolan,
kyrkoruin blottades flera skelett i I som är yrkesbestämd i anslutning
stensatta gravar, men i rasmassor- j till hushållsgöromåi, är för hela
na fanns inga valvstenar s11s1 | distriktet centraliserad tilt Kinnevalvstöd som kunde bestyrha den I ved. Engelska är som obligatoriskt
gamla traditionen att kyrkdrum- lundgrvisningsämne införd i samtmet skulle ha varit välvt. Troligen f liga skolor sedan några år tillbaka.
har den lilla torntösa kyrkan på Den gjorda centraliseringen har
romanskt vis haft platt innertak medfört betydande kostnader för
eller möjligen öppen takstol. Gam- skolskjutsar, för närvarande cirka
malt fönsterglas hittades på stort 40.000 kr. per år. Beslut har under
djup, men inget annat som kan förra året fattats om tillbyggnad
hjälpa oss.att få fram en detalje- av Kinneveds folkskola, omfattanrad bild. Vi får.tänka oss kalkade de fyra klassrum, handarbetssal,
väggar, högt sittande fönsterglug- skolmåltidslokaler, gymnastiksal
gar, halvdunkel i kyrkan, som vid m.m. Byggnaden skall dessutom
högtidliga tillfällen skingrats av linrymma lokaler för kommunala
i expeditioner och folkbibliotek.
i
l

j

Utpräglarl jordbrukskommun...
Frökind är en utpräglad jordbrukskommun vad det gäller de
nordligaste delarna. Mot söder
ökar skogstillgången och minskar
åkerjorden. Vanligast förekornmande odlingar utgöres av havre,
vete, råg och potatis. Under senare

år har en kraftigt ökad oljeväxtodling kunnat märkas frarnför
allt i Luttra. De naturiiga hästkrafterna ersättas allt mer av
traktorernas. Allt efter som tiden
gått har dock 1800-talets stora
spannmålsodling

fått

lämna plats

iör en ökad animaiieProduktion,
och de långa häsl.fororna med Potatis- och spannmålsltrster tiil Lidköping trch Göteborg och andra
hamnstäcler har upphör't. Det var

resor som tog flera dagar

i

an-

språk, och det ekonomiska utbYlet
blev ändå inte så väldigt. trlesorna
gjordes i allmänhet på vintern.
Den tidens vägar var om möjligt
sämre än våra, men vid ett gott
slädföre underlättades framkomst-

möjligheterna. Givetvis kunde

slädföret växla under så iånga resor. Det gällde alltså att hålla sig
till gamla beprövade >mark>. Så
finns det t.ex. i Döve en åker, som

kallas Göteborgsakern. tr'anns det
snö på den, clå kunde man åka

till Göteborg.
Genom jordbrukarnas förenings-

släde

rörelse har i våra dagar skapats
betydligt lätthanterligzrre avsättningsmöjligheter.
Tidigare har nänints niigot om
de dåliga bostadsförhållandena under.>den garnla goda tiden>. Bebyggelsen på landsbygden lia,r förbät"lrats oerhört under dc sena,ste
trcttio årcn. De gamla fallfärdiga
husen har ffrtt ge vil<a för"moderna
boningshus cch ckonomibyggnadcr.

Radrum, kylskå,p och elspisar hör
till standardutrustningen. llted den
höjda. bostadsstzrndarden har

bättre ordning såväl inom-

följl
sorn

utomhus.

"..nren industri

i

Slui,*.rp

och Kinna,rla.

Industrien inom kommunen är
huvudsakligen förlagd

till

de båda

tätorterna l(innarp och Siutarp,
sorn har en folkmängd på eirka
500 personer. F"rämst rör det sig
om textil och snickeri. I\ågra av
de större är Kinnarps }{öbelfabrik
med kontorsmöbler som specialitet, Kinnarps'l'extilindustri, SIutarps Möbclindustri AE, Siutarps
Syfabrik, Konfektions Ats Ghic,
F albygdens Väveri Ats m.fl. Bröderna Larssons tsilfirm.a och reparationsverlrstad, Kiirnarp,.. samt
Åkerbloms Eillackeringsverkstad i
Slutarp svarar för service åt bilägare.
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Frökind

dussin ordlörnndeår

tKinnevods kyrkliga syför-

!

i

Kinnarps sko-

Itu anordnat försäljning

av

lhandarbeten förfärdigade av

' r, .. : ,r;i',;d'i-i'ie:h':rE rilte rned en giädjande god zrnrir.lSr::i:rg,
... L".ri ,irrtl;ri:s, ::tt det stora gädjeärnnet v&rit prliltagcts
.::: ,.-::,: :,1,!: ,lt;'lcsegger. Även ts-laget har visa.t gansha, gocla taliter,
J -Lc1_;r1, Lar g,;.ior"l *n giädjande stark uppryekning' uncler höstsäsongen
i)lii.;r :rrit' rrn en hcdra.ncle 3:e plats i sin serie.
}:'rån fr';iir.l.rotten liunde två mycket stora gliidJeämnen rapporteros.
Det år månghanniraren Yngve ,fohansson, som haft mycket uppmärk-

lföreningsmecllemmarna samt

lskåinkta saker. Kyrkoherde
Kurt Grip hälsade välkommen
oeh sedan höll komminister

..-,.

Nils Borg ett

medryckande

missionsföredag. Sedan kaffe

serverats btirjade auktionen,

som med komminister Borg och
kyrkoherde Grip sorn ropare
gick raskt undan, vaivid de
synnerligen vackra och gedigna

f,rarngårgar under året samt gångerskan Dlsa Grahn, som
u:rtXcr Xi)5$ gått från klnrhet till klaxhet.
sanrlng,ctrr-'

Den avp;ående styrelsen cmvaldes i maj kommer vi till er
sätt igång
sin heiliet, vilket innebär att ordf. reklamen, vi skickar kontrakt!
SamCiiil;1.:r Gut.ctafsson efter tolv års gott tidigt har en grannförening gått den
albe'"c i iciroi:tens tjänst med en viss andra vägen, d.v.s. gcnom vederböivr.:jia,.r gr:",' -cii^- !n på ännu e1.t dqssin rande o;:kesterförmedling och fått
följande besked:
fif l
Söndag 25 maj
- vi skickar konLls ii1:L!91r. cinr,'alda i styrelsen är: är orkestern ledig,
11r1.}'i [irl:t'1.i1i.:;en, vice ordf., Bongt An- trakt o.s.v.
Att det under sådana förhåIlanden
cic.: sscrr, ;,icjrr. och John F ransson,
ks.ssiir'. ijiyreisesuppleanter blev Nils inte är så roligt att vara festprogrammakare är givet.
-rohi:,nssr-.n och John Gustavsson.
Efter detta följde val med slutna
Tiil tiverledare för friidrott, gång,
p;ynlr:r:.st.ik och skidor valdes Gerhard sedlar till fotbollssektionen. De namn
som samlade de flesta rösterna var
Xrlisk.
I,"lr.rikcmmitiö: Gösta Gustavsson, Ivar Gustavsson 20, Bengt Juliusson
tr.viir Cu.st:-rvsson och John Fransson. 19 och Ällan Johansson 19. Sedan

utställda alstren bet*hdes,td,
höga priser. för'bäljningen jii.m-

te

rr&lnd
i Slutarp.
Slutarps missionsförsamling inleder en tältserie tisdag kl. 20.
Tältet kommer att resas i Backtl gården (Fala). Evangelist Sune
Sandström och pastor Magnuson
ilmedverkar. Tisdag kväll blir det
'lbesök av >Spel-Aron> och IngBritt Ekblom" båda väIkända från
tidigare bgsök. Vid onsdagskvällens möte medverkar ett par evanl8etster från Vinköl med sång och
I vittnesbörd.
TäItmöten

l

l

l
l
I

i
I
I
I

-t",-'-'- --

senveringen inbringade kr.

2.360. Xy-rkoherde Grip framförde efi varmt:tack tilt syJör,eningen för troget, och intresserat arbete och tackade också
alla öwiga som medverkat till
det goda resultatet. $om avslutning sjöngs ps. 55: 4.

I sai:rblncl r:red valet av festkom- följde Folke Larsson, Harry Engdahl,
mitt€ f;riurför(les en önskan om bätt- L[åkan Sylvander och Gustav Aure samarbi:te mcllan föreningarna för gustsson.
En klar majoritet önskade B. Ju?r.tt r-iridvil<a onö<liga kollisioner mel.!r.:r ilt ;liiiir iiiang€mangen. Detta liusson till A-lagsledare. f,röreningen
uL.|r;i.e ii",'lii{ c:cbjitt, va,rvid det vi- har haft en omsättning pä 22.5'18::;:,lria sir'; l"::-il.t eii rent ut sagt häp- kr. En betydande skuldsänkning med
ililrli:r!.ä;clii-r,lde br'ist på samarbete 3.689:- kr. gör att året kan beetckirielln,ii ii. enr. sidan artister och or- nas som ekonomiskt gott.
l<esir':.,r cch li r-{cln andra sidan artistVidare valdes ornbud till olika alli-r
fiilinedlingar. B'lera sxempel nämn- anser och förbund samt revisorer och
des; r:ri artist kan tydligen tufnera märkeskontrollanter.
l'rån danskt håll framfördes en
t.c>r.. i l:Ii-,rt'la.nd utan att vederbörancle 'iörrlotiling ha.r' en aning om saken önskan om fothollsutbyte med mat--- mcd friskt mod lovar man bort cher och vänortsbesök redan i år.
hrrnom åt :innat håll samtidigt. Här X'örslaget skall Srtterligare underär eti; annat exempel ännu mer bely- sökas. Efter förhandlingarna blev det
si..ndi:. Fln av Sveyiges mest kända bl.a. diplom- och prisutdelning.
Pego.
or'hestrar har genom orkesterledaren
ineddelat Xinnai'p att söndag 25
:::-:---"--'-----

ening

jhade i.fredags

e m e d, ar ti s t f ö r me dlin g en
wtbyte i tatboll?
$9r

Å r s rre.ö t e s mi s snöj
f,)rura"slcl

r4f|

|

I
tI

ffi

Sf,lJqE?@

AlIa

Härmed inbjudes tin KAMRATMöTE i X'öreningslokalen,
SLUTARP, lördagen den 9 februari kl. 20.00.
Medlemskontroll" Servering.
Kinneveds SLU-aviI.

I
I

14t)

KINNEYEIIS PASTOIIAT.

soc.ken"
i F örltleKinneved:
1?, döde 8, infl. 63, utfl.
i,:)4
I

l'olkmängd 1.052 pers. -i-- 18.
Vårkumla qpeken"

!-ödde 2, döde 2, infl. 6, utfl. ?.
Folkmängd 192 pers.
1.

Hela pastoratets folkmängd,

som under året öka,ts med 17, utgjorde vid årsskiftet 1.244 personer,

I
I

i
I

lDistrib:s extra

f.

i Föreningslokalen, Slutarpr onsdagen clen 11 dee. kt. 19'30'

Pr o gr & m:

kl.
177/12

14.30.

Folkhögskollära-

re Ärviil Yclman, Mullsjö, be'
rättar och visar biltler: >I\{etl

el.

föroningssemlrnantriitle i Byggnatlsförening'ens lokal, Slutarp, tisdagen tlen

Kinnevetls

Luciotest

I Påmiruner om
fSlutarps Ekon. F"örening

I

r.l

rc'+.

I

noedlernmer

och Vårkurnla CP, SLKF och
SLU med familjer inbjudas till

färgkamera På biblisha färtle'

vägarr. Luciåtablå,

I
I

Kaffeservering.

Fritt inträde.

Styrelsen"
I

unaler-

hållning, gammaldans.

Välkomna!

Kinneveits SLU'eviL

FAIKöPIIIGS TIDI{IIYG. N;r 6?. Tisdagen ilen I

Fo"miljeidyll pa jo.ktstig

i Kinneved

Ordf. Martin Ähl i mitten och sekr. Ärne Olsson i Kinneveds jaktvårdsförening ser intresserat på när Nils Ohlsson, Solb€rga, gör sig
beredd att ta en dust med de snart uppdykande minkarna.

Välkommen till oss söndagen den 2 juni och titta.på och ev.
skriv lite om vår jaktstig! Denna vänliga inbjudan fick vi för en
tid sedqn av Kinneveds jaktvårdsförenings sekreterare,.Arne Ohls_
son. Det vore synd att säga att vi på något sätt blev entusiastiska
över inbjudan. Vad en jaktstig var för något hade vi minst sagt
dunkla begrepp om, och Kinneveds jaktvårdsförening visste vi in_
te ens att den existerade. Men då vi inte fann någon anledning att
säga nej, gjorde vi tillsammans med fotograf Eengt Fransson ett
besök. Men då vännen Bengt har betydtrigt bättre handlag med en
kamera än med en bössa, kände vi oss som ett par verkliga novi_
ser vid spisen, när vi steg mitt in i eliten. av jägarna i bygderna.
>Föreningens ändamål år att befrämja god jaktvård genom att övervaka jaktlagarnas efterlevnpd, stävjeL tjuvskytte, efterhåIla lösa hutrdar,

Men vi kände från första slund att
vi hade kommit tiU verkiiga sportsmän, här fanns det kamratskap och
sammanhållning, här kunde man ta

I juni lrg57

Litet mer än 40 poäng hade nog
Gitrbert tr'rans€n, Skara, hoppats
på. Han ser därför lite betänksam ut når han beger sig till lerduvebanan. Men där blev det full
pott och delad seger.,

Båsta åilgskyttebanan

i länet.
Kinneveds jaktvårdsförening är eni
verksam förening, den formligen sjuättl
der av liv och iro=mmei
"axe"rigen
så göra, så länge det finns så drivande krafter som nuvarånde ordf. Märtin Ahl, sekr. Arne Ohlsson och kas-

I

sör Harry Johansson m. fl. Nya moderna banor har föreningen byggt i
år och i söndags togs den nya lerdurrebanan

i bruk för första

gången.

ett nederlag med gott humör, här kringstrykande katter och rovdjur Banan fyller alla de krav man kan
gladdes man åt kbnkurrent.ernas vilka menligt inprka på viltbestån- ställa och fick även skyttarnas fulla
gillande. Den är .bl, a.. försedd med
framgångar lika mycket som åt sina d.et obh dess trivSel 521rr -^ror3 andelektrisk utlösning som gör att duegna. Besöket blev kort och gott en ra positiva åtgärcler och ändamåls'
vorna
slungas i väg perfekt. Det är
upplevelse som vi inte skulle vilia ha enlig avjagning söka uppnå oc! viden
mängd
frivilliga artretstimmar
ogjord.
makthålla er: god vilr"stam.>>
I
medlemmarna agt ned här, förutom
Vad är nu en jaktvårdsförening ochl
de 1.200 kr. som banan kostat. Eln bit
vad har den för uppgifter ? De frå-'
längre
bort har föreningen tillsamibesvaras
gorna
bäst genom att cite:
mans med Jäla jaktvårdsförening
ra föreningens stadgar, par. 1. Där I
byggt, en älgskyttebana, som av exstår följande:
'
pertis betecknas som den bästa i
]

Skaraborgs län.
Sekr. Arne Ohlsson försvarar räven. >Ja, det gör jag delvis, hur un-

derligt det än kan låta>, säger han.
>>Räven är ju ett rovdjur och 6ör håIlas efter ordentligt, men inom Kin-

.t"rK

furneveds jaktvårdsförening

har vi

den,

uppfattningell .ått alla djur har ett
visst berättigapde. Vad vi mest reagerar emot är den enligt vår mening
allt för hårda grytjal<t som bedrives
på vissa håIl, sådant betecknar vi]
som hemfridsbrott. Räven skall jagas på vintern>>,.betonar Arne Ohlsson. Ett allmänt önskemål är fler
I jaktvårdsföreningar. Ju fler föreningI
ar dess bättre viltvård. Vidare är Arglad över det goda samlne 'mycket
I arbete man i flera år haft med Jäla

i

I

Nästa mål vi kommer ,tiil är ett
skiljemål. Det betyder att vid lika
poäng kommer antalet hagelträffar
här att avgöra, Nils koncentrerar sig
noga, men skottet går lite för högt,
Han blir nog lite esviken när sta-

I

Ifård konl<unens.
Jaktstigens segrare blev Sturc
__
Karlsson från Torbjörntorp, .";
;

I
I

flera år legat i täten och .,r, fi.t
stora fuilträff. Även 2:an Helge
"in

tionschef Georg Göransson rapporterar bara 2 p. på den hastigt framspringande räven. Vid nästa mål bju-

der Ällan Adarnsson på hare,

I

C]aesson, Bjurum, B:an Harry
aS"å,
Vilske, är kända n*-n t utro*
tO".kolven, liksom 4:an Ture Lindkvist,
Hällestad, och 5:e man Gö.sta
Vest_
rnan, IJlricehamn. De 15 ,bästa
fick

Den

knäpper Nils direkt, 5 p.

I

J

I
I
I

värdefulla priser för slna prestatio-

fngen fara för minken!
Nu är vi framrne vid nåist sista sta.tionen, där befälhavaren är Yngve

ner. Att det var hård konkurrens
för,står man, då flera gocla
skyttar
helt kom bort.
En jäktad man var ordf; Måltin
Ahl, som vi träffacle utmed banan.
llan hade ansvaret för att allt ]öpte
som dct skulle, en uppgift
hrn
ir<rrdes från med hedcr.
Även"orn
han un_

Nilsson från Grolanda, Här sköt del.tagarna bort sig på löpande band, det
F.örutom jakt är utfodring av vil-i gällde att träffa två minkar, en rörtet om vint€r,n en av de största upp- lig och en hastigt uppdykande. Den
gifterna. 30 medlemmar har förening- uppdy'kande var svårast, de flesta
u11.1. är.docl< inte jägare,
.1. jl.t
hann ej se den innan den var borta.
I vrlKet glaoer
_nl: lorenrngen
som ar an.:Minkarna torde leva länge i Kinne- derströk behovet av fler jaktvårdsI
om att alla djurvänner skali
ved>>, sa' också en garvad Ulrice- föreningar.
I SeläSen
söka sig till. jaktvårflsföreningarna.
hamnsskytt sedan han bommat på
Det är med saknad vi fram på daI
båda. Här visade Nils sin klass, 9 p. gen måste skiljas från våra nyförvärl>tr'as-anjakt frirckommer ifte i Kinncjaga
var det förnämliga resultatet.
, ved,' det är inte lämphgt_ aft'
vade vänner. En liten episod vill vi
t_
dessa ståtliga fåglar nti när stammen
Nu gällde det sista målet, där Ber- ändå bevara som minne. Just då vi
I
I håller på att byggas upp>. säger Artil Johansson trollade fram alla jägä- reste, såg vi en >jägårhustru>> duka
I ne Oirtsson. ,lvIeilytar. förekommer
res fiende, den rovgiriga höken. NiIs upp för middag i det gröna, medan
det på sina hå11, beroende på att "' skjuter 5 p. och får sammanlagt,40 jbarnen spånt spanade inåt skogen
' p. av 50 möjliga.
jaktvårdsföreningar saknas.>>
efter pappa. Tydl'igt är att detta är
>Jag är ganska nöjd med resuita- en sport för hela familjen, i. varje
>Nr 5, NiIs Ohlsson,
tet>>, säger han själv. >>Jag vill också
då-ae;r bedrivs på ett så .tfevligt
Solbelga>.
ha sagt. att arrangörernå har alt he- sätt ,som sker i Kinneved och i andKlockan börjar närma sig halv 11, der av hanan,
den var en av de trev- ra ansvarskärnande iaktvårdsföroch det är tid för de c:a 100 startanligaste jag täviat på. Målen var kla- eningar.
de på jaktstigen att en och en ge sig
ra och väl valda sorn de bör vara,
Pego.
ut att pröva sin lycka. Solen skiner som helhet en utslagsgivande
bana
ffån en mol:rfri him,mel, skog'en och där den Iör dagen bäste vinner,,
sumde grönskande träden ger en vision merade Nils
Ohlsson som öelade en
av stilthet oph bortåt Grolandahållet hedrande 13:e plats
i den hårda konkan vi höra göken gala. Det är en kurrensen.
I

Al'Uör Ur glllllö.,
;aktvårdsrörening..
trL

V

Ijuvlig försommardag vars stillhgt

sna,rt kommer att störas av tusentals
skott. Med Arne Ohlsson som kunnig
ciceron J:esiutar vi att slå följe med
nr 5 Nils Ohlsson, Baggekvarn, Solberga, en känd sliytt med många meriter. Det.,gälier att under den 2/2
km. Iånga banan träffa 10 olika måI.
Vi hålier tummarna för Nils. 25 rne-

Garvad veteran.
En garvad veteran och därtill en av

storfavoriterna träffade

vi vid star-

ten. Namnet var Giibert Frans6n från
Skara, en herre soa:n sedan 1g43 varit
med och trampat jaktstigar lite varstans i Sverige. >Jag rhåste säga att
det här är en underbar sport. Det är

ter före första målet får han göra bara
ett fel mecl dessa jaktstigar och
det är att de blir så dyra. Startavgiften, 72 kr., är ju överkomlig, men
en
drivande katt, meddelar stations- hr sådan här kostar pengar>>,.säger
F ransdn och visar på sitt tyska
chefen ,Harry Johansson. Den visas i
bockgevär, Tränin;i, koncentration
3 sek. och 5 hagel fordras för,träff.
och nervkontroll airser han vara de
Nils lägger blixtsnabbt an, fullträffl främsta
förutsättningarna för att bli
5 poäng.
en god skytt. Gilbert !'rans6n fick
Vid nåista mål residerar Karl Arp. liksom
Nils Ohlsson nöja sig med 40
Här gäiler clet att träffa en mård. p. och
10:e plats. Helt nöjd var han
Det går fint, 5 poäng. Nu kommer inte med
vi till station nr 3, här posterar Ru- med banan.resultatet, men desto mer
ne tr'redriksson. MåIet är ettt s. k. han, innan >>Den var utmärkt>>. sade
han gick tiil lerduveskjut_
dubbelt måL två flygande lerduvor. ningen
där det blev fuil pott och deDen första träffar Nils perfekt, men lad
seger med Helge Claesson, Bjuden andra hlir bom.. Det vat 5 sköna rum,

KYe K$"$$$ffiÅffi
lill *rilu l'ilrjc tccha.

halt, medan nr 4 skjuter färdigt. Vid
första målet gäller clet att oskadtiggöra ett av skogens skadedjur, en

poäng som gick åt skogen.

Vid nästaimål trii,ffar vi Josef Ahl
och en svenskhare. >Fyra hagel,
poång>>,

rapporterår hr Ahl.

fyra
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FCrBOIl-'o*
å KXNNEMO, KtrNNAMP'
}ördagen den 3 augusti kl. 1?.30.

Flohy

lF: Kinnarp$ !F

l4t}.

J # ffiHilMU MSMMST
Slutarps Samhällsförenings 25:te MIDSOMIMARFEST
Falbygdens största hernbygdsfest
festplotsen 'IÅNGAVALLEN med bör[on
.l5,
midsommarcrfton kl. i? och midsonrrnqrdogen kl.
med medverkan ctv

onordnqs

å

*

II{IDSO}IhIAIiÅFTON

I{I.

19.00
20.30
22.00
23.00

londshövding BIRTIL FALLENIUS och

*

Distrikisöveilö rore VALTE R DAt-l LEN, f'lökerum.

Kl.
Konsertmusik av Musikkåren LYRAN, HerrliurrEo.

Rqdio- och grommofonsångoren ANDERS BORiE.

Öppnas fesLen mcd nrusilr.
Anders Bör'je, diireftcr folkleliar.

Runex-Revyn.

Foiklekar

till

IIII)SO1T{}IÄ.triDAG}!N:
14.30 Konserterar Nlusikkåren Lyrau i Jär'nvägsparken, där'efter at'marsch lill fcsLplatsen kl. 1'1.45'
15.00 Flälsningsanförande av Distrihtsöverlärare Val-

tcr

Skugg-

Dah16n.

sik.

20.00 Styltakrobatet:na >>2 Le-

spelskonstnör.
RUNEX-REVYN sänder siit popuiör"cr TV-spex.

rys>.

i

Ias>.

i

20.30 Folklekar. I
21.00 >Las Gnitar-

)STENS LEKGÄNG> svcrrcrr för lekorns kring rnidsommorstången.

21.30 Folklekar.
22.00 Roy Bylund,

därefter foih-

Stolslagna festanorclningar', Servei"ing arr kaffe, smörgåsår- \'årrn l<nrr'. r'i f f lrr. lä"tl;ndt vrlrnt' :tt w1,

:k Nationall;liiclil:r

sarnt barn under 10 år

fri

lekar till festens slut.

entr6.

Gammal och lrr.rg hälsrs hjiiltligt väll<ommen
lig'fest i en natursliön fcstplats.

till en trev-

Ftirsamlin$shetntllet, Falköping
tisdagen den 26 jan. kl" 19.30.
{n SI,tlTAltI', Fcireningshuset, onsd. den 29 jan, kl. 20"
C BAODDETORP, OrdenshuseL, torsd. den 30 ian. kl. 20.
Einar Ahlin visar
sin under sotomaren upptagna

FÄRGFILM

EN SOMMAR
BIAND
VASTGOTAR

Mand pigga åldringar och glada
ffiiii*ee,*:iiåflrril ungdornar från
Kirrna:kr-rlle ör'er b:ygder på släLten tiltr årets utstållning i
Skar:a *-. sarnt tiirgtitmen IiUNT I$!I)-AMEEIKÄ.
Mect flyg tiver Venezuela, tlolumbia, Feru" tilcuador, Bolivin, Årgenl.iner till ttrasilien. --- Svenskt. tal och autentiski
ijud.
Speltid l. iinr. 40 min,
tq9'
-

rc[

festens slut.

16.00 Högtidstal av Landshövding Bertil Fallenius'
16.30 Iionsertniusik.
1?.30 Lekar för bar:rten l<r'ing miclsommarstängen'
18.00 Jonglö.ren m. m. Roy I3ylund.
18.30 Styltakrobater'na >,2 Lerys>.
19.00 >Las Guitarras>.
19.30 I(onsertmu-

Den inierncriionello irion )LAS GUITARRAS>, kändo
för sina frcrmtrödqnden i Köbenhcvn, Stockholm m. m.
>2 LERYS>, crkrcbslerno nred det fenomencrlo styltprogrommei" Könclcr för sino frcrnrfrödonden å Chinovoriet6n och Cirkus Schurnonn rn. m.

ROY BYLUND, kiind mcrnipulator. Jonglör.

:
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SlutarP-Rapid rqt)'
möts i morgon
Få söndagen möts Slutarp och Ra-

pid i en triiningsmatch på Tångavaltren,

diir hemmalaget har att

bevisa

om deras senaste rrratchresultat endast åLr en tillfällighet. F alköpings-

laget besitter säkert god spelstyrka
blir en lagom sparring-partner
inför seriestarten. f Slutarps lag blir
och

det en del ändrin€iar och såIunda är
Lindgren förhindrad att deltag:å och
rnåiet kommer att vaktas av Tommv
.dhlqvist. Söndagens uppstättningl
blir törmodligen denna:Tommy Ählqvist
Bernt Gustavsson, Bengt
Stenkvist
Rune Sandfn,
- K. E. Lundin Fer-IJno
Gustavsson,
SvenOIof Johansson, Lennart -Lundahl,
Bengt Hermansson, Mats Andersson,
Inge Gertsson.

I

rim' p å''' Tån gatrnffii,it ;:'.r,ii-,rj:å1,,""'
högtidstal av 'landshövdingen

?5yg'$s i unirä

'i''ri

Ji'

ii:N:i:il

',''''' ,:FornväqtrelgöUand
r- ett
stort ril<e. '
llan t(aståue oarelter en 0llcK
bakåt på
Jånga
. Västgötarikets
:'
r

'

,',,;1,,:.iii
ii:::t:it::::::

.iiiiiiii

historia.
Redan 4-5000 år för'e Kristr-rs
- bosättning'ar ha funnits i detsynes
.

ta land. Långt senare träder Väster'götland fram i ]ristorien sorn ett

I

mäLtioi

rilro

Tlal

trcv

rlA nr\rnlrot

större än det nuvarande landskapet
och omfattade nuvarande Dalsland,

I

Värmland, östergötland och delar av
Småland. När detta stora götarike
senare blev en del av Sveariket kundet det bidra med mycl(ct tidiga

i
I

li.l5 l

I

I

[,"]'1:
r

lr :i'i
l:

,l ;. .'

samhällsinstitutioB€&j.r Västgötalagen

i..:

är den äldsta AErffålra

;

lii:1.

ir

lancisl<apsla-

gar, och Skaradqlqqil den äidsta bis-

kopskyrkan på ugsprunglig svensk

i

i.trr;i'

l:otten. Här döptes den förste svenske konungen, och till stora delar från
detta land gick clen heliga Birgittas

$
'g

4
' Samhällsföreningens orclföiancle, fabrikör E. Sanddn, har här häi,,: sat fr'. v. riksdagsman Gustav Hallagård, landshövcling Bertil FalIenius och sanrhällsföreningsveteranen överlärare Valter Dahl6n
välkomna tili kaffebordet.
Det blev en lite kylig men i övrigt strålancle jubileumsfest på
Tångavallen i Slutarp under miclsommarhelgen. Lekarna gick
kring majstången, och på midsommarclagen talade lanclshövclingen
om hur Västergötland stigit fram i historien och blivit vad clet
är. Publiken var ganska fullta$g i den. stora,sommarhagen .vidl

slutarp.

överlärare Valter Dahl6n

kun_i,

lnes att han gjolt det på sarrrma
I nlats först"a gången 193tr, alltså
fför över ett kvartssekel sedan.

l
l

lblivit en instiLurion och fyllde nu
125 är - man hade gjort eri lirer
luppehäll i början av kriget. överläraren erinrade också om att
I
lSlutalps samhällsförening bilclats
samma år som Cen första sommarfesten hölls. Den hacle som sin
uPpgif t sett al t ar.beta för samhäilets förskönande och förscende j
med nyttiga inrältningar.'Nar aen
stäilt sig i spetsen för clcn seder-

i
i

i

I

J

sommarlesten

I

på Tångavallen hade avsikten inte'

bara varit att kalla till fcst och

nöjen utan äyen att samla bygderrs
folk till en familjebetonad högticl i

ffiTit::t

att något förbättras nnder det följande år'hundr'adet. I början av 1E00talet kom en av de mest gcnonrgripande
i svenskt sanlomdaninqarna
-'l J'\
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I
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;;il-;d;.
|
.'
intc hgliL^ ';r r 'll volkitlrtsar är måhända
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i ". generationerna
g
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"'"
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lFesten på Tångavallen hacle sedan

mera traditionella

JordbuUket och emigrationen,
VästergöLland förblev en vil(tig
del- av det svenska riket och är representativt för' dess odling. DeL kan
urskiljas hu| bl. a. jo|dlbniket stagnared under 15- och 1600-talen för

i :,:l:lj"l:,:t' ,,, ,',.,, , ,r.;.i $i

de när han hälsade välkominen på''
imidsommardagen dra sig till min-

ut över vär1den.

inflytande

j
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Landshövding Bertil tr allenius i - Sedan blev clet mode ,att verka
tackade för välkomnandet och , för en åtelvandrlng till den rena
framhöll att han nog tänkte stan- landsbygden, och denna iinje följdes i
na rätt länge i det sköna Skara- stort sett fram till 1930. Det gick
borg, varför man inte med det sna. emellertid tvärtom. Fojkströmmen
{aste kunde vänta en ny.hö.vdiil",gick nu ti]l tätortelna. I Sl(araborg
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li j lantbrukarna fått vidkännasi '"I1-''
'"*rir^r-siv.nr*evåtdesålamgvn-liriorgilriu*torpågrund.avdenl
tilh:äl'
orte"sångochmusikavll*-i i9.1.,Miitesdeltå,qarnn tog
ring, Kinnarp, orrtr., Fina-i.*"1,1;;Ä; nederhörden. som ror- jkan slvander samt Majbritti, ::"r" 1,",:1,,""1:l jl|ll.Jiin***X''
u"l'.'.,lili,
'"'
g.r' n'11 ,,"1?.1:::r i?f3;.I{ I ;ff,il"" ;i:;,]i,"'.'#lil,
;;ää;ä
$iåå*å;u,lu?;l-fl,l'"i;,1,1å'#: l 1 "iå",
|
SiggagÄrden, Sltrtar?, sekr., l)e- I isjorde även för de lin.iel somllesewerlng._fl-arerter noll Kåm- | ri,i {ebrrr;rlinriit,'l.. kommtt-nrrla inSlFgaFaroen'slltlary'9e$r'|lJR'-|i6JUIuEävE!lIUIuUl!l|.|U]nUrIl|.*-".
niåi Äbrsltamsson, stry1ary, L,l"- | i följts vid fördelningel av kon- | rer Bengt Börjesson föredrag j fornrtlioncr att liintnrrs. Fln ntr','kfl tlnvlig sällskrtpst'es;r Iill

NTo-lI
F,r'
l, ha'r
ha,r håuit
hållit ärsmt*e
årsmii{e i NTOnalen, Kinnårp.
lokalen,
Kirrnarp.
l, l
Mötet öppnacrer &v krersensltl
orctf. HitdingVåring, som hiilsadel I
rie mangrant församlade Famt då-i I
sells iöredragshålt""u',,,:Pl9:-i |
man Rooslien. Skara, v$lkommen. I |
Till orrif. för rnötet utsåg. rir- | |

Kinneved-Vårhumla

.:gt"t*hade

l{.'#il-

*ör och orfanicatör, f-ritz I-endin, I

i"ntf,irt"rq",, och Stiidlfinen I om Jorrlbrukskasserörelsen. och I
,11'i-' i.ilä1ä: i i'"
"11": ],1fli;;
Xjl':*f#,'"?*Jffi?J:g*i;tr
[I
1tu":::1".,!,:p5119.:,
-Grännarp,{,,bruketsegl}apengarSomförde-ImedverXade
"Xni-ii;:
Oelr-I1matlon. i till:;ilålf,
m91
Andersson
Illln Karlsson.
Dert
o.
Ändersson,
I
-qig!.ård
Vårkumla, Bengt Nitsroi";i4lö: lfrJä, titttu*rna ge'om *u1ullArt*itrtningskeddemeclDuCu*-lifomyittg som vålts för :tt ordrn
l:,;rrl?ttj;t|ili ,jältå"-T.i,?,'å såi.tt
sruts'rp, orov .rohans-.å"H*1. lmed jordbrrrhets iårhan<ltingsia, au fria.
;lill
sÄrdpr fLuttr.a,
,rrttrÄ Bengt
l{pnqt Ånder'sson"
,
I uppctrag på ett förtiånstfullt
gården,
ili'^l]-,J.lrqvrLr^cli rur*u*\i'r:6-- |I - '
-l
Kloo]<lragå,rrlen-grigmÄ;'-;;;-jc1elegationochejstats1:idragl:#"o.:iitivÅndennafesth]el'rrrr'cket
iilrrcka,regårrlen,Brismene,Inge.0eIegaIlonocneJstatstrltttåg|l_ochäVc]lrlennafesth]el'mr'cketl
/Z-5C ,l1 ckacl. En l<rtt's i l.jusslönnin;t
ma.r ltriksson. Sandhem, fiö."iig, lsom många vill göra gäUande. ll
Ingemar Knrlsson, H:1"{.4"1:i. I au sryreJsebcrättelsen Ir,rm-itDrktarationsl<urs i Rörstig. ii: L:l:::""i::l]:ll.|^'ji::1...j.':""1'lrrPr vflI'1'lcl
;;l:li:':iiirllll'^'i:,:::-:";:'1'l:
llrgr'1rI An(lelss()n. Al"
Sto- l_,-:
,#::å:"åä
l*"ffffi*"åffi:l'
\'årkumla, Gunvor Broberg,
_:,-- ;-;,-.--_-_
_--., -_." Il
E.rä .r^l,l^F^ri^*ar,.,-, i3:
l-,j"^:lli::'"::::::::-:^f:::ii""åf"::1"*Yjl,:::"3:J*'jf;,"
q; ;;yT"i*1;r'"f- !'Ijr*.
",irr- i, lil 'å';ili',li:lä1,,il^'Ji';il,l,ti'
resården, Börsrig, stina-wins- s,ck_arr.avderningens medlrms-lf
:
srän. storesår<ten, Brismene, i antal vid årsskiflet ut;jordc l ! fredags i Börstigs kyrltskoh, 1ör'ior:nrrde och fenrtön av åvrl s
l

I-l

ril;;;åä"

ii,agnhild Gl+antrrnc, Bilsholmen, I t2B, dä.,r.. ]21 aktiva och ? fa-llanordnad av Hushållningsgillet. , rrrr\{lrrlllrnat fick iillf;illo irtt trnde
vrtikumra, och Kerin
Medremsavg.Ije"'im;a?"*"t13u*av Hara ilil"iffXt"å:"tT,:l$å,li:l'1rl;i;
r"'sr^cåor\r!r"
Mrrnkagården, Luttra.
l*ii:u**ai".**'"
"-""'*'nii';;r:":1lhar
Slutarp, hälsade de när- ls.*rn brrrk. nessliom har ei.i
:r'535
kr", varavllgård,
varavll
har
uppgått
unreått
tll
till:J.535
i"eii"""äål | |
st"vrelsen in
Omvåldå.
omvartiä. Ir styrelsen
| n:nll ,*:::; ot:h
tävlinga,r hfri.lilrrsel' -*-:l::1il-l:'":;:
Sentånter fiir samiliga bp-, sLU-lj1.S78 kr. gått till Riksfirbun-livarande välkomna. Deltagnnclettlilertal
åch SlKF-avdelningär i kommu- l]det. f .OO+ till länsförbunCet oell!var mycket livligt, och lclrale': 'lits rtnrler' årct. Ä\'d:s nredlontsntr-

t'#ii,ä

Sl*:,i'if#;**'?*:,::":::-

'^: ""'

Il:1,11: ;i=:l-I'il
Tiil arbetsutskott t
l_1 v'tdss;
ding vÄring, sirva,rd l.iä:;r;åi,illciraitnine utgör kr. 856:8t]. libruksinstnrktör Sven.Jansson-li ,,,, sr'retse för li:
år teir*
m:cj
Benrt -Änderson. .rnsemarJ:til I.'rr rlalsit An{ler.s.son.
ll De i tur avgåendc st5'relsele- l, 11i11ifl1"1*: -*.l11utu,^de
son och Ksrin Johans*o:: R"JiT-lldamoterna omvaldes, niimligenliett föreilrag-, varunder
h1n oek i'den, _orrti, fnr trlär'ta _irster,:ar\\-uhermsrer blev Gunnar Erikeson, HaUa- ll .;--..-""--,
{l sÄ hserrnra.lr frnmqt;ill.lr frÅ- i, son. Le,${eål.dern. v. or.clf.. fr. Ins;;
oJtr
Grrs,1vss11,
.
-Y.l'ffiI äil.ä,?l;#äi:
3",1,1; lill
;ilJ:fl
'"'-liv.
1
i' :1"ni;1"'111',"i:i,T:l:1i1,1"31" iil "'i::"ftåi,1"'åä?#;i,'li;
ordf., V. Johur,*uon, sekr., q.l,r'r.ffedvärdef'lla."lilp1f:Tlns"
Kringlarp, Bör*rig.
d6n,
lil:i
iinoer ötit"i'ai*uotelades kom-llAndurs*o.t, kassör, samt Ä. Än- j ar för det aktueila deklara-lj;;..,-;; Lrltå Kafl$son. Kroesmunen.s angelågenhet"..t ... 11fötllJ-;;;;;, b. Bohman, G. Kart-f 'tionsarbetet medverkade oekså i to"p. r.uo*i;r {n11vatrr). styrelse,
L
kommånd€ kommunalfullm[ktigc-llrt..Ji
hlev fruarna Stina Kjelanå*fr-8. Vårc16n som leda_l kommunalkassör ]Iilcling Vå- ii suppl.oclt
Yal."l|stedtochlJ.vårclensomieda-|inU,rlrrru'IrdrAdtEUllIl}(llrli.iY4-tl'.-l(-..
Mntti våring'
Kinnarp'

Ii;l;-:il:1,1il$!i,Jj.T;.illl

'

" 'l:",f;

1

r

#l#'i,1;;,

Efter en peusförkåffedrick-llmöter.Konta.ktma,nfiir jordbrrr-l:ring,

r!,
. l,
^ ^ -r: -_ ett
^rr rikets
ning höll omb,u.dsman Rooslien
utredningsinstitut -.
K.-A.
l
den att'
föredrag om oen
all' il1l ddgmcson
orieitterande f$redråg
orienterande
Ädqhq<nn anh
lrnnfqlrlmqn
färl
för
Och kOntaktman
märrna politiska situationen, ver- ll -,-.r.^--^-!--^*L^,^* a
stud.ieverksamheten
olsson.
*'"""':'l
rn- ii:'**.^''"^":*"'*"."'-."'
å;,.'l;herörde cp:s
vid båJl sårskilt ;;"å,ä
,l
.4. ^r--^-

_

lll.

lderEfter

förirandling arrn föl jrJe
i
; sa,ml<väm, och kvältens värdinna
ihi;ia
på kocr^
kaffe.
ibjöd nå

i:ifff"äääii

stätlningtillenlagtiisttjänste-||RevisorerSvenAnderssonochj

pensionering,
pensionäring,vilkefhäls,ad::.^yliinengtNilsson.supp1.K..E.Än.|
vilket hälsades m€d ll Bengt Nilsson. suppl. K.-8. Än-

livligt bifail. Under diskrseioSel li Oerson och Birger Andersson.
erinredes om kommunernall s:eg- il O-1,,a wid lfrnsförbrrndets
ombud - vid länsförbundets
r ade urgiftet. ocrr man"iii;i;å" I I

;'ilä:l :1r'*'".i*ITå#i -:H i l ;:?T*::J"åT- ;*:'å? illJ
mrrnalskatter

EII{AR,AFITII{S NIYA VÄSTGUTAFII.M

I I

l I Bveder:
o

lltavsson. suppl. Harrv Johans-i I
llson octr Arne Olson.
I I
{ p-avdetning
Herbert Andersson rneddelameddela-i I
Xinnclcrl.
Kinncleels Cp-avdelning
/Z-f\r]tle
/Z-fdrrl
att sl<oesförsåkring
sl<oqsförsäkring gåvål
såväl I t
Pensionatct. [l | de att
i;;,. lrållit
år'smäte på Nya Pensiopatct.
Iit årsmöte
ljol med 18 tiili som ol.ycksfallsförsåkring
rsantelet ökade itt:"^t-:}"n,ll-*,*}i
olycksfallsförsåkring kan
kanl |
l\{ecilemsantelet
Danieli ] :"1
"''aldes ordf",
ordf.. Daniell
{i8. TillI si1,p6]s4
si1,16lc4 "''a]$es
tecknas i R,LF,
tect<nas
Rt F.
;i.j;;.,,,;_;å;:',:.
nlssor'!. r. oxlf. drvid Andets-|I
..,,
O*t"O"n till ,".-.--..iänsförb*ncls_
";;ir:-ä';;ä-'niJ.,.=ll*T"i::-i"i;,,
,..";k,
\'.
scki ll
l,'"1"'i;lil.'ä;ru
å,,ii;J.,å;.
kr. Erik Grtstavsson.
.:"^"**""...'
f1stämman
..ombuden...til\,.1änsförbrrnds-i
5
vilie
ville
höra
årsmötets
XjelBertil Kjel- |I |I
A'derssor.i. kassör Hertii
Ii"|be.tL Ander.sor.,.
R*r'isorel blcv Gunnar Eriks- | | inställning till den obligatcrisiandcr. R*r'isorer.
distriktsom-llka skördeskadeförsäkringen.
Lin<lberg.<ti.iriktso*-llUa
Si>:icn Lindberg.
sr;n ochr Si>:rcn
skörileskadefOrsanringen. l I
Lrnd- | I ^, " - ----; ,.;,;i^;;
hr:rl lltrlil
Sixitn Lind-ll;;Kloilrrrrrler och Sixltn
rtil Kioilrrrrrler
.,* bestämt
***L" I I
uttalade oig
jtjtlT:l
i:c.r1. vrre,r:ue_ Dan. ab.otr"n,-..or.,
,trr."r'^"11._"" |ll| stämman
1t:*f-^1tg1u::{
densamma' !'rågan bör |
Andcrsson. i SLUilemot densamma.
onr-trrrl 'alleciare
i SLKp
SLKf Bror Andcrsson.
lösas på frivillirhetensl
frivillighetens
helst
Arvici Andersson'
\ndersson.
I
Illhelst
I
{örhanrilingalna dlatkr kaffe;l rr5r'
Efterförhand1ingarna<trackska|f*|1u6*.|ID9oletorru9Ugrl{uqaIll
*ätte"
'-äit*"
e'ri;.
Hiiding wåring redogjorde'fiirl
r,arefter,,"T{111_T^ål1Tc:edoejorrl
förhandlingarna utili
höli f.r. l I
l'| '
,.1
rl'aFo].'
{onrn}un31a ll'.Fol"
{onlnlurlsla
'rkilga
.n .lohan
Frisger- |
llO.
Jnhan.frigger-l
"iksA*Ssman
I afer föredrag om föreningsrO-l I
relsen. 86-årige Friggcråker varl I
i bästa form och det intressanta föredraget var starkt kryd-

It

,
,

dat med humor. som kom

skrattsal.vorna oeh applåderna

tatt

avlösa varandra. Bl. a. åter-

gav hr Friggeråker siffror som

_:-_

vi rninmss

En långfilm i färg med autentiskt ljud, om männitf".t, djur och.natur, kommer att visas på följande
platser;
* S[,UTAmp B0 sept. * FALKö*ING ]- oktober

* GRor,aNIla2*FtroBY3*sl,öra4*vu"s"
**-KLEva. b * va[,To61' 6-;-ÄsÄib';-;

BRODDSTORF 8

* ST$STORF 9 okt

Utförligare annonser

sena,re.

>vad man minns altra biist brir kanske tjäder- och orrspelen,
där ger bilderna själva atmosfären av kylig vårmorgon kring
au ;*i""ittg*röst spelande och sjudande tupparna.>>
Ealköpings fidning.
>Obestridlligt kulturh,istoris.kt värde.. De personer som skildras är genuina för bygden.p
Skarab. Iräns Tidn.

col1- tK

.

I

i

å4öt l1s t

/?

tI

'Kinneveds Cp-avd.

II i

bilerade

Föreningshuset

i söndags sitt 4O-årsjubileum
lvid en talrikt besökt sammande

komst

i

Föreiringshuset

i

å KXI{NEMO,

ö.

Skarabongsserien

EK B.{FND
Falköpings Reservserie ktr.

""'r'i.t""ir.
Eriksson 1957.
| åren. Hr Gunqar Larsson, Lutt-l
De bästa i landet i UP iår fri
I ra, medverkade med ett anföbiijett till EM i fri idrott och Larsgav
rande.
vari
han
en
överblick
i
Äke Eriksson har goda förutsättöver dels timade politiska hän- ningar att bli en av de iyckliga
i

L

|

skoldistrikt
Läsningen vid distriXrtets skoåtertipptages onsdagen den
januari
kt. 8.50. Skolskjutsar=
I
I
gån i vanlig ordning.
I rra

ior

sanrma
Johanson, gren. Som synes finns det gott om

Kinnarp.

Amerika. och festligheten avslu- hansson 16,5.
j tades med ett leve för Sverige Jun,, kula,: 1) Lars-Åke Eriksson 9,56, 2) Uno Lindström ?,39,
lsamt Du gamla. du fria.
3) Äimo Gustavsson 6,48,4) Ingemar Klasson 6,02, 5) Ingvar Jo-

L-

-..._

hansson 5.67.
Jun.. 400 rrr.: 1) IJno Lindström
60,8, 2) Allan Anderson 62,8, 3)

Rune Tlaörn

l[strid

Lars-Åke Eriksson 72,2.
Jun., hö.id: 1) La,rs-Åke Eriks-

WaHin

Kinnarp
l{yårsafton

TiarP
1957"

son 1,75, 2) Ällan Andersson 1,35,

3) Uno Lindström

1.35.

Poäng, sen.: Erik Kjell6n

Bengt Lennartsson 43, Stig

4L

JoWigholm 32,

hansson 37, Arne
Ynsve Johansson 19.
Poäng, jun.: IJno Lindström 47,
Lars-Åke Eriksson 45, Ingemar
Klasson 22, Ingvar Johansson 21,
Aimo Gustavson 20. Allan Änders;
son 18.

å Odenptran:
K{IN}IARP ts:R,AFXD E

Fnökinds

Sturc Olsson med 120 i

I

trO

(q56.

delser under den gångria tiden, som få,r en sådan.
Det öVrigå som hände på Kinnedels aktuella politiska fr'ågor.
mo komryreL helt i skymundan,
Jj Kamrer Bengt Börjesson, men är i.'ärt att notera. Blantl 1?
Falköping, hyltade som reprefinns många goda
-14-år'ingarna
som Hå.l<an Karlstedt
sentant för distriktsstyrelsen förmågor
tio pionjärer inom avdelningen, med sina 127 i höjd och 11-årige

Johansson. I juniorklassen IelNaglarp, Valdemar Johansson, Stig
der Lindström 2 poäng före Eriks'Siggagården, Elias Johansson, son.
Fröje, Daniel Abrahamsson. Ja, så är' läget just nu, men
Slutarp, och Gustav Hallagård, mycket kan hända i fortsättninI Slutarp. De nio förstnåmnda
Iiesultat för poängjahten.
lfick mottaga en bokgåva som Sen,, 100 m.: 1) Bengt Lennartshyllning och hr Hallagård en son 13,4, 2) Yngve Johansson 13,5,
3) Stig Johansson 13,8, 4) Arne
blomsterbukett.
Lyckönskningar från SLU, WiSholm 13,9, 5) Erik Kjell6n
SLKF oqh kommunkretsen till 14,8.
Sen.. kula: 1) Yngve Johansson
den jubilerande avdelningen 10,51, 2) Erik Kjell6n 8,25, 3) Arne
framfördes genom resp. ordf., Wigholm 7.74,4', Bengt LennartsBengt Karisson, Margit Anders- son 7,49, 5) Stig Johansson 7,18.
Sen., t100 m.: 1) Erik Kjell6n
son och Hilding Våring.
65,0,2) Bengt Lennartsson 65,9, 3)
I övrigt upptog festprogram- Sti5y Johansson 67,0, 4) Arne Wigmet kaffeservering, sång och holm 69.5.
hö.id: 1) Ärne Wigholrn
musik, filmförevisning samt ett Sen.,Erik
Kjelldn 1,55,.3) Bengt
1,55,2)
anförande av hr Hallagård, som Lennartsson 7,40, 4) Stig Johansom hur det var när son 1,35.
1 berättade
Jun., 100 m.: 1) Uno Lindström
I avdelningen bildades för 40 år'
13,4, 2\ Lars-Åke Eriksson 14,2,
Havisade
fabrikör
Sist
lsedan.
3) Ingemar Klasson 15.0, 4) Äimo
i dar Levinsson ljusbilder från Gustavsson 15,3, 5) Ingvar Jo-

L6

BR,ANDSgORPS IS'-:

-;;;;-;;

Beträffande .poängjakten röner
Siggagården, Oskar Kjellander,
den inte så stort intresse som
Mossagården, Frilz Adamsson, förra
året. Kjell6n har där lednin1ötlegården, Gunnar Erihsson, gen med en poäng före Bengt LenHallagården, Linnar Andersson, nartsson som iigger 6 poäng före
I

k[.

Motorha,nan:

urp.

nämligen Ragnar
Slutarp, Ragnar Gustafsson, goda påläggskalvar>> i

XF

söndagen den 21 sept.

I

1

KXNNA&PS

14.00

Fothall

Det gåmla seniorrekordet innehades av Arne Frisk på 174, satt
nuvarande
Avdelningens
ordf.
I
1946 och juniorrekordet arr Oile
lDaniel Abrahamsson gav försti Törnell på 165 satt 1946 tangerat
;
cä;g"" ;d åv trlrik K.iell6n 1947 och Lars-Åke
I

kl.
SKULTORPS IF

wlq
-'T,

Bravo!

Slut

KINNANP,

sönclagen den 21 sept.

l{innarps l2 år gamla klubbrekorrl i höjrt avlivades med dunder
och brak av den l?-årige junioren Lars-Åke Eriksson vitl poängjakten och ungdomspropagandan på Kinnemo i sönilags. LarsÅke Eriksson börjaile så smått med att höja juniorrekordet från
165 till tr66. Nästa höjd 1?0 vållade inget större besvär, men då
ribban låg på 1?5, va, rdet väl ingerr som'trodde n:lgot, men han
klarade även den nya klubbrekordhöjtlen i sitt första försök.

Kinneveds Cp-avdelning fira-

i

Fotbo[l

l7-årig Kinnarpsiunior
avliva de l2-årigt rekord

Frökind

j aO-arsiu

. i*, {K

I

I

Distrikt'söverträraren.

Kir;narps nye rekordman i höjd
Lar's-Åke Eriksson glider hiir över
ribban och kiarar

Frökind

1,?5.

uP
-58. L2-74 hr, höjil: 1) HåPoikar
kan karlstedt 127,2) Sture Ohlsson 120, 3) Sture Persson 115, 4)
Kurt Adamsson 110, 5) Assar
Jarlsson 105, 6) Bengt Georgsson
105. ?) Klas Sandahl 100'

och programmet upptog

onrväxlan<ie vittnesbörd och sång. Dessutom gjordes en insamlnig föu
yttre missionen.
Vid söndagens möte nreclverkar

tt-ts ar: 1) Lars-Äke Eriksson
775.2\ Bo Adamsson 135.
6i) m., pojkar 12-14 år: 1) BerKarltil Ählqvist 9,4, 2) Håkan10'1,4)
stedt 9,å, 3) Sture Persson

systrarna Majlis och Karin Karls-

Sture Ohlsson, Kurt Adarnsson'
Bengt Georgsson, Klas Sandahl
10,4.

IIP fortsätter På fredag kl'

son med sång. UV:s och juniorer'nas julfest hålles på ir::.Jag kl. 19.

19

med kula och längd.

Poängjakten går vidare söndag
diskus' B. L'

med längd och

iL

I
'.'

J-riikjrii'l

I
{:.tlr

if ,'tr

l

vs6

r'r...j.r...:\.r,.

I htrs,i .l'gsr-rr::n -- h'si:l,t'i l'!lrr,r
i i] r"l],
j 1,'r,,r'kil helgr:i: s r:.'1I: i l! ii l Ir--oll':s i-{, l
]rii: ll,
I Kinneveei kl. 1.1 och Vår- lj l-i.ill,ll !-,; ir:i.;s!t;.'i.hirs
sijndr;rgsskuiir nrr, siirli:lg; itl.
kumia k)"rka ltl. 14 förrättas jlnitrti
1L). .1{i"lr':'itririr!:igrn,s ltijia ir:r' i.rli
söndag ?6 ol<t. skörtleguds{iå*it
r,Sii'rl(iI5)i:ii1;:tr.rL'
ii:ecä;nn1:tgln
av kontrpr. tr{elin. I Kinnel'eds i.r<:h ir* iies ki. 1T. l,lv:rngelrlra3rrl3
R-ulrr:r'i liaiis.
ksrka: rnrrsik t.ill blockf!ö.jt al i.Lii.,"':r Striril-:ei:son.
jorissln ti;. fl. tnsrl=
skolbann tlncler lecXtling av kan' ;:,;ln i:cir .Elly
tor Kjellström.
lq56
; iii;a1nnd, .\iaifrn (jyi.r:u, .ir)ir
in3'liger-: irenikomrnit frän S3'cla i=
H3'rkobröderna'
i|ika" taiar vi,:j möte irå 'ai.!,izisiri-

Klllfietred$ $a$t$rftt

)

iirvä-l1cn 1{i- 19.30. Il,el ira.r lvtka-ts
Jrnlssicnä,: Eyrmo at-L Linu'er {lcn

isenastrl

ai"beL-qpel.'iotien lipi)t'örr-

ieil,'niss'rön.ssjr-rkhi.is r:t*d etl f,.,'ritrotå) L.'ardplåtser i White Ri';er..

illtt särsliilt i-nöte föi- pojkar cci-;
irlickor. hålles kl. 1?.3C. Då. bait'ättar rn!ssicnär Eyrmo o:n siti
'

ntöts med gif'.orcn':n

i

CP

/q-st'

Friikinds knmmunkrets av CP

Föräldradagen ,/a-rs'

har halt sammarrträde i NTO-lokalen,

Slutarp samlacle

Kinnarp. Ordf. Ilikling Våring kunde
hälsa 4O-talet ombnd vålkorura. Alla
vrr eni;ia ått en iista Iör ]rela stor-

många deltagare

kr:mmuncn skulie uppsiittas tiil kommunalfullmiil<tigerralet i höst. Det av
arl:etskornn, itt6n uppr:ättacle lörslagel
antogs enhiilligt. Bv. vaimöten disliuterad*s och filreslogs talare. Åt arbet.s*

Föråltirar nch

kornmii{.in uppclrogs att crdna med

E. Ilooslien visade
i-.iidbanrlcn "Val i sil<tc" samt n'llur en
komrrun stvreq'' och lärnn;ide en clel
informationer. fifter" kaffet avsiritade
ordf. clet ll.ckade miitet med ett tack
för' r'isat intresse och ett särskilt tacki
för det fiirl;o"n4" som visats art,ets-I
0mhuclsrrran

nan fröken Thorr Petter,sson,
varefter eievernn. i andra lilasren rppförde en teat.erPjiis, i
.Sagan sonl :rl,irig tog sltrt . I
Två, flickor r1r ar:rclrn klanse,n I
framförde en rlialog om spnr-

irommit{:6n.

samhetens bet.ydelse , vilken vnr

lq-ts,

gången

foliisknltrstl'relsen föreslagen.
nrinskning å\' l{ällårutrt'mmeua
i ,len plHttt'ta,ln n]'n sl<olen samt I
riisp,rsiiioni,n fir: d..qsn gndkän- |
I

ordspråk

särskilt

I{os fullmiiktige {öreslås I
läil i $parban-f
iien i !'allröping tili skolbygget I

r!p.q.

mcd variahei riint:a,

/s'rr'
Hundratalet deJtagmre
knllföra r'eflrltåt.{}t.

Kommunn-lntrmndens ordf.
Grrnnar L;rlsson or:h komrnunalIt;rssör I{iir.inr \';ilirig uis;igs
a.1 1. undr,rhr:ndla, vnetl Mönarpx
mnssrrtdiknjngsföretag ångå€n-

i

de rlppr:a65plngskostnntler fijr
rnvlopp. I'ln inbjudan *rtt ingii
isom medlcm i en fiimotekför-

Fesult*.ten :tY .shjulningå.rnå
i duhl)ei }temärkelse en framgring filr Sörbl's NiL< Bengt's-snn'
sonr eftel on sttverän insat.r på -rår'ål,jelitstigtrn sont lerduvebanan
rann hluja. r.1es-qa lä.r'iingnt'.
En av deltagarna förhl'tte åv

l1l{,.r.

lirern, Kinnrrp. r'erkstndsågare
!i\{nnn*: Rn|man, Slutarp. målnrlmiisl. Sten Ähiqvir.'1, $lutarp. o.
t nlrLt:rl:rga rmisl .
fierl. .Iohansl'
ison. Shrl l r1), sc)m ('rs.
ir-.-.
I Hiilsovardsuämntlor iratle fö-

Även

ser clet önskvärt a.tt försök göres att utbS:ls rle nuvarrrnde
I pi.r I kii ricn
mot llapperssäckar.

or de kostnader som kan för-

rrtses irårför tillst.vrkes
topp t)a 200 kr_

ctt

be-

Srrnrlin, Äsundon, 'l l.

L**etuvetär'lingcn: 1) liils
Beng+.sron, Sörhy, 1.0 tr.; I tråffar hade Arr:c Frnnz6n, I{orr-

I.jurgir, Henrr' Ågren" Vilskl-I{le-

va

la,

{1} I r}), O]]e Ågren. Vilske-Iil.e'
och. Nils Bergtson, Sör:lty.

Tii.l'ling på. harbanan: 1l Arne

om Kinncveds ial<tr'Ärdsför:eriing.

r:dcrssrrn, Rro,l461p, 23 p.: 2 )
.Inktstig: 1l Nils Bengl'i'or. 11:gvc Nilsson. Kinne't'ctl. 21 : 3)
Siji h1', 1{.i p.i ! i l-r"nnart l{arl.s- trlq.uritz l(a.rlsson, Tid&holm, 19.
Itesultå

fiv

tillst;'rktes hos fullmäk_
tifie och kommunalnämnCon
ur-

r

nri-s-ctag haqe igcr'ä1. I{lrn ka"n -cåltå. sif i för'binrlel'qe mecl någon :in-

lar fl"rstavss<rn. Käller:"ri. 4?: 8.)
Slen .Tons*son, Habo, 41 ; gi Karl

I

t:

Ä

nrh lustigheter,

clär

.,,tråds-iirdsmiistarenr

ifång:itte bårle I'ngre och åldre.
i Slutligen visndes ett par fil-

jmor. Bl. rr. fick

{

!'öm!"ön] jlrktltignn vår ä\'en cfl I .son, Gökhem, "15: 3'i .År:re Andor,clra.rban;r nn,rrdnaä. Viilarrr var I son, Broddarp, ,l{; 4) Stttri: Pctsl{-vLtå.rra lirlift. engageraclt i t€rsson, Tenhull, il3; i) ]iils AnskjlrtninEiar ptl föreningcns lerdrt- de]'$son, Tidrtholm. "12: 6 ) Stig
B.jörlrlund. Ticl*.)rolnr, .12; ?) Ingvebånå.

1
'R

de iriilsovaydsnåmnden {öresia,*
git antngande nv ienhållnings-

KinneveC

stig vid Högebnclie, I(inn'årp. I)un

vq'rkstaclså(:rre Gösta Lårrisrorr,
!Iiinnrrp, hrnnrjchef Elof Rehn,
IShrtarp. rrch r!.rrr\rrdrructl
lr:rndlnnden rJL{ra"-L
Bengt
S;'rnrrrlr qon. Slrrlarp. med fabrit ! .,
1i<;ir .)'rrl Än,lersson. Kinrrarlt,
ifabrikör Nils .Iohansson. N3'-

tillstl'rk
'lr:s hos fLlllmäktige. tikaså ha-

i

juktstig

Iiiilnaleds .jnkt1'hrd-rförenittg hatle i lorsdags anordnåt en iå]ithacie trols den kalla och reg'
niga viiderlekt'n .,ia.mlat ett 1O0-tal tleitagare. vilket, so.nr ltonlnrunalkns.sör I'Iilding Våring i samba,nd med prisuttiehingen plrpekacle. kan *ta-s .sotrr etl boli.s {ör <let. utomr:rtlctitliga intrcsst:
som nnilrerå finns föt denna .solts tiivlingar.

Icrring fiir Skaraborgs Iiir *vlsttrirt cs hos fullmåktige.
Ti11 ledrmöl.er i cier: inrättade boslarlsstifteisen utså6* ciirehtör lvar Custefsson, Kinnarf), sammankallnnrJe, hygg'
mäi:1 . .r\l'ne Snndahl, Iiinnarp,

clcls:ordning för
mrrn, I'r;rm.qtällningcn

sparsamhertlns dag,

väckte uppmäriisamhet genom
hrrliigliet och {r:iskhet.
friskhet. I
sin hrrrt,igiret.
I{ärefter fick första kl.rssen I
fmmträda. Först läste err flicka i
:rll{ors lilla piea" och po.jkalnn
läste ,'.$jrr små glad* s.jömän,:.
Slrrtligen läste hela. första klassen i krir rBlåsi.ppan:..
INfler krffepa.us höli ordtiiranden i S. S. F. lärsrinnan l{ildur Siill, Virmb. ett rn1'cket
Iuppmärksr, mmrt föredrng. l'rii- |
ken Säli vis*tle sig som e* syn- i
1nerligen fångsl;rnde tnl;lre. som
jmetl sin fr:nmstållning helt

i rktion

på lerdlvebanån, klar för .skolt
r)Ä lijell Jnlran"s.crir.r trl/cl(er på, knappen till den elektri"ska utläsningen för krrluvrkastarna. Harr-v Göran-qson står rt'do alt protc)Sagraren. Nil-s Bengtsson

r"lnlitägå.nrl{} n.v

livsme!'rötrinds korn-

pä

Untler st.ormande applåder fick
nn de unga förfntfarnn mottnga
var sitt nri-.r.
Tre pn.jkar or:lt en flicka uppförde rn pjäs, spåckåd metl

Friikinds ke.rmmuna.lnämnd.
h:,r' hållil srmmrntl'ädc. Av

f iir. kommunen.

I

I

i hsslndsstiit*lson

stadga,

I

skriven och förfatlad nv t.r'å i
fiickor när rle gick i smisirolan
ocir Aå framförcles för fiirsta I

Le$arnoler uts*ddn

d.enna.

till

Sa.mmankomsten inleddes merl
hålsningsanföran<1e *.r' lärarin-

dessii n:,iiten.

resln.gil antn,gancle

målsmån

eleverna vid Slut.arps skola var
i fretlags inbjudna till iöräidrndag i föreningslokalel, Slutarp.

,

i
I

lsjälva

på, en

hnrnon se sig

film, som va,r tagen

i Luttra k5'rka. i tintrns. Ifötet
var besöl<t ar. c'mkling 150 perFöner. Äv hchållningen giek
femtio kronor till Inomeurone-

isl< Mission.

Lärare och föredragshållare

ia.vtackades a.v elevernå metl
blommor. f)e inbjuclnas tack till
lå,rare och eierrer för den alltigenom lyr;hade oeli irrnehålls-

rik*. kvällen framftirdes n 1r
kommunalkassör l{ililirs Vå"
ring, Kinrrerp.

Cp-listor

i

Frökind

tqsr

Centerpartiavd. i tr'rökind har ping. Erik Apehl, Baekgården.
beslutat gri fram med sex listor Luttra, tr'aiköping. Olof Johansvid kommunalfullmäktigevalet son, Majnegården, Luttra, Fal.
köping. Ragnar Wigholm,
i höst.
Kommunalfullmäktig Gunnar Skräddartomten, Luttra, Falköping. Lennart Efraim.sson,
Johansson, Trädgården. Dör'e,
Börstig. Kommunalfullmåktig Klockartomten, Luttra, FalköHilding Våring, Ha-ssla, Kinn- Ping'
*
arp. Hemmansägare $igvarcl
Sven
Andersson,
MillomgårAnders"son, Grälnarp, Vårkumla, Vartofta. Kommunalfull.- den, Brismene. Bengl Andersmä.htig Sven Andersson, IIill- son, Klocka,regården, Brismeomgå.rden, Brlsmene, Hem- ne. Gulli Arvidsson, Stimmen,
mensiigare Karl Andersson, Brismene. Filip Winggren, StoKnaggården. LrrtLra, tr'alkö- ,regården, Brismene. Elsy Billpilg. Hemman,sågare Arne Ols- m&n, ös,tergården, Brismene.
son. Alerp, Kinnarp. Kommu- Birger SYensson, Hallan, Brisnalfullmäktig }fargit Årrders- mene"

son, östergården,
hansson, Viltorp,

Kornmuna.lfullmäktig Karl-Johan Holrn, Prästbolet, Börstig.
Henrmansägare Lennart Ändersson, Ilajnegården, Luttra,
Falköping. Lanlbrukare KarLGustav Gnstavsson, Stommen.
Vårkumla, Kianarp.
å-

[n attnn pa Hawaii
med Yngve Stoor och hanå orkester i Kinnarps festpark, söndagen den 18 maj med början kl' 19'oo-20'oo'
Underhållningsmusik. Kl' 20'oo scenprugram' Xt' Zt'oo
dans. Lördagen d. 17 maj dans kI' 2Aoo-24so'
-24.oo
The Hits orkester' "- Besök Falbygdens första fest!
I{INT{AINPS I T'

Ivar

Ändersson; Gunnestorp.
Börstig, Inge Eckerlid, Ekarp,
Börstig.
$

Karl-Gustav

Gustavsson,

Kjellander, Eriksson, Backgården, Vårkum-

I{ossagårdel, Slutarp. Elof Jo-

la, Vartofta. Eengt Wård6:r,

hansson, Fr'<ije, Kinnarp. Dani- Nolgå'rden, Vårkumla, Vartofel Abraharnsson, Slutarp, F^ster ta. Bertil Johansson, SkattegårJohansson, Liden, Slutarp. Six- den, Vårktrmla, Vartofta.
len Lindberg, Ax.toqp, Kinnarp.
Äke Gustavsson, Millomgården,

$sg

Gustavsson,

"4.EEw 'SAK.I'mme
till TRETTCIND,åGStsÅL i F'öremlngslokalenu
hälsas välkomna

SLUTARP, sörndagen tlen 5 jan. kn" 20'00"
MI-ISXK av EERIIIHOI,DS. *' Under"hållning" Sert"ering"

Sträng

medlemskontrsil.

lgården, Lut.tra, Falköping. Karl
lÄndersson, Knaggånden, Luttl"u, Falköping.,, Maj Larsson,

lNolgårrlen, Luttra, Falköpin.g.
lArne Gustavsson, Liden, Luttrs

il-atkciping. Karin Johans"sorr
'!Iunkagården, Luttra, !-alkö-

_++*-trg:€
ffm.e$s
för jul- och nyav abonnenter vid

Vanmt tack

Kinaaarps telestatfiom.
Fönestånalane oeh telofomistor"

Bnänlrtonv

fruu

St[I'avd"

$$utmn$

julgåvan.
Fersomalen"

t,q{6-

VTD KVÄLLENS

DANS i SLUTARP
spelar NiIs Ingemars populära k"""t"tt*q.r6

ffim $mwdfumwkmwmmm ffir#ämng
få,r pnrak den 24 opril.
ÅR$&T. Fmmmffi,nKs$ffisi,
nssE

Majne-

Kireneveds

gr0,

T[nn fafurlflnffin Rrutmam
Vårt hjärtliga tack för

Tonvstnö

Frästgården, Kinnarp.

Lennart Ander,qson,

ffi.

Stomrnen, Biirstig, Ärnold Johansson, , Sandhem, Börstig,

Stommen, Vårkurnla, Kinnarp.
Verner
Granlund, Billsholmen,
Älex Johansson, Halsäng,
Kinnarp. Hilding Våring, Has.t- Vårkumla, Kinnarp. Sigvaril
la, Kinnarp. Rune Fredriksson, Ändersson, Grånnarp, VarkuniLedsgården, Slutarp. Arne Ols- Ia, Vartofta. Nils Johansson,
son, Ledsgiirden, Slutarp. Arne Korsgår:den, Vå,rkumla, VartofOlsson, Ledsgården. Slut.arp. ta. Sven Neuman, Slätfiing,
Nlargit Andersson, östergärden Vårkumla, Vartofta. Karl-Erik

ånsgåvorna

/z"q,g*ntt6"Å"'

Gunnar Johans.son, Trätlgår-

Börstig. d,en, Döve, Biirstig. Karl-Johan
Hernman;sägare Rune !'redriks- Holm, Prii,stbolet,
Börstig. Nils
son, Ledsgården, Siutarp. Fr.l Danielsson, Grevagården, Bör'
Gunvor Broberg, Storegå,r-den,
Karl Lundgren, SkattegårRörstig. Lantbrukare Beng'. stig.
den, B.iirstig. Einar Johansson,
Älde,rcson, Klockalegården, Sandhem, Börstig. Gunnar lluBrisrnene, Hemmansågare Elof din, Kringlarp, Börstig, BlidsJohansson, Fröje, Kinnarp. berg. Anna-Lisa Johansson,

Siutarp. Torsten

uT

Kinnarp.

Kommunalfullmäktig Allan Jo-

Kinnarp. Bertil

.

T0rr

Karhs
TarvetnöfahrEk
Kinnarp" Tetr. 19.

o $Eold,nrpr.

vmrff

Bjönkwed

Skantze & Son

å,CIn{sg

-1m;-l
Ett hlfirtllet taek
:^--^**^ jag
för jut- och nyårsgåvorna
fått nnottaga"
lYebster Martims@n
tr

antbrev[:ärare"

f
I

|

".

ö

l,tr,tarps S anrhätlsf örening s 26 rte m,idsomororye*t

Faf;fuvwde$E$ sf;fi5rsta hsffirhvwds$es$
anordnas

I'rogram

å

fesrplatsetr,

NIIDSO}IIT,TIiÅI'TON:
Iil. 19.00 öppnas festen rned

Iåffi$myaffiesN

med börj:rn: llidsomntarafto'

)

19.30

)
)
',

21.30 trfaj och Britten.
23.00 PI och PO.
23.30 Folklehar till festens slut.

med medverksn ov: Forskningsresonde Sigvord Berggren,
i Ekvotoriol-Afriko. Herr Berggren hqr
med sig en tom lejonunge, qpor m. m. * Distriktsöverlörore
Volter Dohl6n, Hökerum. * Konsertmusik qv Musikkåren Lyron, Herrliungq. * Clqes-Göron och Bosse Blumenthol med
pionist. Se och hör desso ungdomor i ett sirålqnde progrom.
Köndo från TV och rodio. * Molqnd & Co. Komisko okroboier. Desso kontineniolo oriister öro köndo som oitrokiionsnummer från bl. o. Chinqvoriet6n, Liseberg, Cirkus Schumonn,
,l955,
Folkporkernos Sovjetturn6
och korr konsten ott roq sin
som förelöser om resor

karna.

}IIDSOIII.\I.å IIU.\OEN

:

I(I. 14.30 Konsert a\r Musikkåren Lyran i
Järnvägsparken, varefter avmarsch
till festplatsen sker kl. 1.1.45.
))

publik med sino originello och humoristisko nummer. * Pl och
PO. Clownerno och Crozyorfisterno med sitt genomtrevligo
progrom. Köndq frön TV, Berns m. m. Roor såvöl ung som
gommol. * Mr Nicklos. Jonglör. Mannen med cigorrlådornq.
Moi och Britten. De köcko {lickorno med Stil, Solsken, Stömmor. * Mr Svedino. Leg. >{icktiuv> somt illusionist. Könd från
bl. o. Cirkus 7oo, Boulevordteotern, Berns, Television m. m,
Stens lekgöng syqrclr för lekorno kring midsommorslången.

,Sforsln

l(ort anförande

av Distriktsöverlärare Valter Dahl6n.
>> 20.30 PI och PO, därefter börjnr folhle-

kl, 19, mitlsorn'rarrlagen kl. I5

15.00 inledes festligheterna med musil<.
16.00 Forskningsresanden Sigvard eBrgot.atl

17.00 Korrsertmusik.
17.30 Mr Svedino.
18.00 Lekar för barnen kring miCsorlmar'
st€rl1gen,

19.00
20.00
20.30
21.00

ltonsertmusik.
lvloland och Co.
T(onsertmusil<.

Claes-Göran och Bosse Blumenthal
med pianist, därefter folklekar.
22.30 Moland och Co.
23.00 Folklekar till festens slut.

gna jbst a,n ortlrtin g ant

till en av föreningens största fester å en naturskön festplats,
Militärer i unifornr halv cvrifl

Gammai och ung hälsas välkomna
bsrn under

l0 år fri

entrö,

1q

y6

Nationalklädda -samt

i(OMMITTERADE.

frSklnd

FAI"KUFINGS TIDNING. fisdogen den 24
iuni 1958

.'
r -:- - 'knep'
'r
.elonunge
publiken
ll-ejonunge'knep'
publiken

lvacker

ffi

ä'S."fåäåT"

-:

åm

ln::*
-rou." Ti$"ffi::jåå:H
lrril""få.
o.i,.
Rrumenthars rram-

i
'f midsommaraftolel.int.d-i ..Fä"",,o*resanden
På
lträrtande. De båda bniderna, 12]
i'i
rustptat""n.
des festligheterna med t'rt^,il:lll;;;;ä
14 år, brev J<värrensl
lrespektive
sigvard
iörande av överrära"t "*,?.1;11"-rä-i",ö."?;T,låJfo'sigur"d
lfavoriter genom sina ou.u,]

ä;ä;*;""

*r tomsunalfullaiå*tige
T
ea f* m*J i år arltagea ltvr"

g*:'":g:.1å*i:
Srei&g ffry hsmnqnen.
Måll-*a li?ryadqlssrdr10a dagarna var det fo!$!e-l
mf,t:T i"räåirirr" och fängslade pub- |l;d'iä."
*&gtn Srcr*ne$äsmir nrd
siutarps samhänsrörei:i lf
Ili*;.äåä.in.r"*mstärnine.-r;
ds. arr kafiL rn*$rt fcrtstii$ds

Dah,6n,

Hor<e'.m,.ti#:iriiiilli;xm;

relseledamot och aktiv

i

s?Br på'f$rsm-

*tt tih*nrle a$td'bållne niiste eöndeS Eed tal as pastor
Ynp* J*haxwna oO aå,ag: ev
t?tr bo&a Jshå.wn.

med en viss humor
i rjor svarad. *u.*] lröreningderas
nummer uppskat-

h**l*rg"1;':#*#j

:,

ps$& fl$w. Jebe0tfifa

hxr Snd t*isd,o Fetrur ue

midsommarrest-. vilken var den
läXtå:Jrli:i;gånsa
ordningen, besöktes de båda dngarna av c:a :r,*"
.,,-,-_.
lfoland &
t ?09 .personer, en fin siffra med tanke på ael kytiga vao- | Akrobattruppen
]
visade i,sira båda framträtidigare bjöd arrangörerna även i arla-ett ge:::,:ll-"m
, I lco
diget program med flera topp-funkter.
I ld"Tt"i'ynde-r ]<vällen styr"ka.
-- 1 lsnidighet och balans, vilket i

f,riåt:l#"5?J:ffi-1','.Y;ll
rrån Herrrjunsa
lsitr högsta nor och #;'lå"Jll*g"-:-äaninra*nins iiiiru'ioil:irffi'H'"ff'äölHää:l"är
|

cåE

i

Liksom

slr,t,

J,;rjäT:Jä*-:J#'ä*?: l*.tq urte. gtt r inle&tng
gtc &ok l{ap.,wpp pro.
n'"o' u"

på Slutarps midsommarfest iåffifinui*#*
skrattretanslurarps samhäl)srörenings

I
I
I
I

'

f.glnhrss dseions&uc
hölb,i sånda$ dteruiddag of-

f

tjugos.jätte

.

åäi'åf ?iiä'::#1"-äJJåli*J,Hf,

;iåu
;lfä ::T'ä iliffä j""',::i
noe ouonlll::"tl-:t::llt
h;:; ":'":*.' ";
den v"slu p"bu-

.uaj och

Britten.

I

,l{!lx

*iiiriöåf,*I,S"JälTrlr}'ff'}j

*ä;ffi iillff*äfl
*;å;äfr
.,il,'*r{åkan.iru",,ä."isrerf

rnrresse_.

.

i::

r

norm elli vae€deleordain g,

i

Tre ep-listor

,

II

lr"ff]

Vartolta-Frökind
v artorla-rroKmd

/g-s6

i

iBcrstig får n1r skolla. kyrkvaktrnästare

i

i{

Centerpartiet
nterpartiet hnr
har heslutni.
heslutnt n.tl
n.tl. I
j I'r'i;kilrds sltol:rt..r'i'clse hn.
'am med föl.jande
följnnde tre
trc listor
listnr i
lgå fram
i höstens
;tens landstingsmannaval i I I it.rlijl "q1n*,r.rrilraijc i lilnrrclcdl
I inlii;slit1t. {.- rrju. sLrr,itntaui.r.ji\-artofta
:lfta och Frökindn
Fröhinds AoraclomI

sagå,:

l

|

Gunnar

Lar'ssc,n,
Larsson,

llrilirlr' lil-

I

Luttra, Falköping,

jriv
I

Grytered, Mulis.iö,

Fnr Ulla Romell, L:a. Soihergir.
I tjredegitf{len, l(alvenC.
itantbrukare Ingemar Hagård,
.luln,red. Mnllsjö,
Lantbnrka,re Paul

Torp, Gai.i:.
rLa,ntbrukare lilr';rld Berg. TIke-

I

I
!

i

i
I
I

berg, I{ärja, Tidal"rtrlm.

lLa,nlbrukare Arne

I
l*

liäck, Vr:igården,

Olofsgatan ?4, Frllröping.
Ande::sson, östergärden, Kinnarp.

lFnr lvlargit

Lnntmiitare Årtrrr,?acl'lrison,
Gimmene" Folknbr:r.
;l.n.d-

ler, Ramstorp, Ticiaholm.

I{ommuna.lkarni"*r lrolke }1nr'-

il;rn'r,.

Lantbn.rknre Si.ig Andersson,
B.jörstorp, Vartofta,
Kommunalliassör llilcling Våring, Kinnarp,
Sågl'erirsäga.re Oskar Fnrssander, Flålrii.ngen, Daretnri:r^

Lantarbetare Ärnc Blixt, Pers-

torps egentlom, Tidaholm.

*

Vlritr.(, re klot. Georg -4.
(ihlnell sarnl.'b1-ggnariskorrrmil-

I

tin.q ordf. .trvar .Ånrler.sson.
f

Gunnilstorp, fikedalen,

Lantbmka.re Assnr Åndcrssön,
Kantebo, Korsbergn,

Lantbnrkare Terrsten Eker*d,
tr\rmsjö,

Lantbnlirare Ruben .$ritsscin,
Ilhet, Sandhern,
La.ntbrukare Per Ånder,sson,
M],ntåsen, Tidahnlm.

Niirnndeman Ä.nton Carlsson,

Kättilstnrp,

Lantbnrka.re Gtstav La.rssi:n,
Skrinhult, Gnte,

tanlbrukare 3llon

.]ohnnsson.

Lillegården, Åsiätt,
Lantbnrka.re fiunnn.r Jnhanssoh, l.!ö,1'e, Eörstig.

,l:i.ll;r ser.')mgiinsar rilrtingar.

Til! kcntr.niltnt. för. skoib5'gget
i Xinnarp lteslutade slrolstr:rel."rn fiiresl:r i:1'ggn:rrlsinr. Iiar'i
jiink lieutr:rli*serr. F'aiköping.
lltc-slritef rl'kal1 understiitlas
j ji
ll{igs
;

srnå"-qknllär:*rinurn Ingc'.

gt:rri Ändelx.snn. Frrlhiipirrg.

$Llf-ayd,

Ktruu,l'g.'r.

Eblmo' ftannlp
finlags dw $ nrs. kl. 19.00
.:

r

gI;1

arp 8löt l-t, \Il som ,pel.ade meal hånåson, rr}sn ys *,q.h fs,ge' r{, Thsr
Klnnarpc lag har att anlednlng' dö,!t upp csh &ndrade rlktnlngcn
att tr*ra betåtna J$€d dea efiå por qch Bhöllu$Ellngenr nrltede uåm
ången då f,rarp rpelade betydttgt rä*hhan t&r xvå"r a. l'"äfiå,eL Mlltltgu*
bättre än vL För att g6ra en lÄng lnta för ordlnarle V€flt*?bor5s äm
hlstoria hort. lå $od hemnnalaget hån varit med ($pelarnas anvld matehens början au oliko är- märkning), Med hjlilp av vår
saker helt utår m$y&kt, dt Bllt rtore rutln'ffi"n *rmn dås{rm.al
vad Ktunarp hrr av fuIk mm vet korn vt Snser shoeken"
hurböllar're cks mdar fatt för- _ Äsarp fjorde ell god mntch.
hlnder. yar{ör cifn ftch uöJet att Planerur atone m&a ocli mtttfälteta
Yädra slne för länge rcn $rutrn& konung var hh. Tore Joha[aaon
telanger.
som tilkamrnana rned vtr- Hanr
Ås*rp tyc*tcs bä{& hÅ koneer* Oaeseon och ch- Elof Svensson
Ysrat form€n över tomma.ruppe- lttlåude e&lseur{tårf*,t block. I b6k*
h*il€t. och gtck fram t ett myäi.ret ro lsdst var vb, Wf,eeA Joh*neso{i

I

I

I
I

|

mrå lrollen *n*b]rnr* nch med
båttre adrec* Kedjan gick tnt€ så
bra, d. Betdler var Inte I form oeh
lrtt"arnr lrdcl( oolt Gmhn bör spela bol!*u malrbrrre. Mer allttng
fualftc ördrurr *lå: b&r* le&ei
Wrg ltf,ftrmav tlllhak*, mb,tet wh
tprlder luge oeh t*tlf$rxtkt t de
b&kre lsd*n"

Doutaren. V"*V,- furxanu*lgcn.

Måe", rär fffi rtdunrd trån
Ktnn&?p. mtrtvf,.t<t rutlnarad, lugrl
råhor odr p0mHg: tycbr

r/t-56"

IT:

lr

i,

båncr &aeenöte på pensio- !
natr{ Elnnarp, onsdagen deni
6 ery. x9f'8 hI. m.00.
I

Vårhomna I

Fredagrhvåillen$ dråbbntDg pe.
lika *lsg*nt com vanltgt plocKlnnemo mellnn l(lnnarp och År- 1tt
Ire up? ea l&ngbotl från Tora Jo-

tSinlgtn htc hjå*a *tt r&jnt* mål naro i trängd* lögoa. Ung* ch"
på *n qådre grrtils.Asn8, Vårt Foeso Jah*,*soon år ått
"erkllgt
l$fle, rnen b&r :*t* ilytrdriv*
bc,**thollcrn*. H*l'vornc. bör å"lotru-

%l

Xilrnffi

PEfiA &{n,LLÅN STOL,PANNA

vackert kortpa-mefng-rupet som starkaate kortet. I kedjan var hy.
bsr& åede det felet at* iagen kun- BörJe Joha,naaon mycket shickllg.
d,e avsluta med ett måtgivaDde tlenry^j.Iordmark ear Dytilg dlitrkott. Knngke Kinperp*åålvak- verg. C:f. Thor mycket framfUslg.
tens lakana tugr i alla, krtileka st- vi. FBffiie Jo&ånsw*n tehni*t* goä.
.lva,ltjnnrlr.r $oreh att-lgrtrardr h*rm mcdån re*trrr*n på, vy. ltuft nyev |ts?
lendgr beh$vsr msr rulln,
l,lary tog lrån bihJ&n hand om _ Ktnnårp rnå.ete ekörpa sitt spct.
hommaDdoL f 26 mlu. tåppade vi. Frän vå.r flne utkikspunkt ger vi
en botl mea lurprpelarna hade bekre ledee, *dgL att stå rsnt frä.

l nsstr.rclscn. Sin:lsl.toll. .ir.rqlit
i.Icllsson beviliarJes t.jån"rlledigihet tiils viclar,c" $om vik. an-

Prograru:

Ö

-.".,..-!l-

Br-riutr"c1e.q atl hn-q ar.kitekten
iir sirolhvg6lot i ltinnarp be-

fOlhanöingar, Lrtfe, tAdingat,

Salboll''*
n$lråBffi

i

Ij

Lanlbnrliare Ingemar }{nllenius,

meri omlåiggning av tiei. el. led- ldomshemmet för en kostn*d ay
ningsnätel inam Kinnarps $&m-12.S2$;* kr. samt införande av
h å I le. F r:aml'{.lillningen ti ilstyrk.
för
I centralra dioanläggning

i

I1-,arLson. itornmrrn*lha.csijr I{t1"

.Joha.nssnn,
Håkahernmet, Sa,ndhem,

3*JS8ESnfi8

ri'.kpi;rt:on{nrjml}

jriirrg'

Ola

Vässin gsh oimen,

itl

l,,irnlrrn i $lrital'p als,jr'rg"s, enår
l..i'rrolnn ilo:rr etr niira ir.amlirl
llrrlaqliqcn l<r:mrner nll. inrlrali{ns Till korn31.,,,rntt,,rr:il vid avis"\.-u1'tq :t',. ricn nr,uppfiirrla
l!.jiii:siei:n-st;.rden i T3ijrxtig utlsirg.* skriislvlelsens ori.lf. )VIa j

tensson, I{abo.

La.ntbnrliare

hos fuilmåktige ett an.
I t'r'i;t lnrio knmmun*lnåmnd f styrkes
på
hiiilit
*:"rmmanträde.
13,410:* kr. iJtbetal$trnt-lslng'
iirnr
i;rrlrx ei. dinlr" fiir*ning h*tle nn-lning kan dock ake först under
!iultit a.tl få inköpa mark avinästa ar. ilo* fullmiiltig:e lil!llt,rmmunen för uppförnnde tv I stirrktrs likaså up,psåttsndå åv
i trnnsformatr":rstation i sa,rnbnnd låsklednre på det. 'nya åld*r.

jJii;rni.ig fr;lliskoiiiirar"ilr.:iln Lj- nrns {:,m k*nrnrr:nnlt rnsleg no l"
i;j.00it:-,.- k:.^ I.irr isrii,r.lsäirann. lbrrnd hsde i skrivelse framhållit
j,1it.'t hr'll;n, llilltJtlt.
bl.Eticfiårrt j l3örs1ig. Ilnrigi.l:,::fi",^11-r-r av att enda*l
i Fikolstl"rr:l;.r:n br:,slirt.ade alt inv
tt('rrrrlrel' tiil
Illt inllYänurllnli
ttrrltl- lcomrner
användning
l.ti4ic,*rn
inrlni
..;*,,.t,.t,^ot,,r
lrlt;11
Iti,Jit;tr'e
nrinciFhcsltrt iismiir
j r t.i!l*r. iten t.rn l\'?i rm nl nlii*gninkommtrnens
offentliga inlvid
lrr"11,issj11i
lsli;rll
tilj
rrtsa
kom]gr:i i K-i'rksliolil:r, .[.liir-"itig, r t:n- 1,,,,rn,,r1 .r,'r,,:,,.
;ntd lfl kr r)i,r lrättllingar. Iiommunalnämnden
li:; iiet m;:d eti ;rr, Ii,irrliignnlnqslot'acle bchjiirta framställningI
,,mrrdel
k'r'l:'skri.,nrr
r,".ii11,r111
|
i1'jr :nrrr: John liirri,ssou, liinnal.p,
'tltt- i"n'
irorr. licr'i nnlet,lnins t,i..i,
/>-58.
irrirlr:r-i61i fiirxlag fiir en krrqtnari
jnfölrr'?.li?5 kr. !'rågan nm

ll{amrer Fengi Btirjes*on, $:t

Tidaholrn,

få 13,410 kr.

j.<tr

F'olkakro.

Got{sarrendator Gerirard

si;{}1- oc'lr lr',-r'k1'itkimåsiril.*

foreslås

j::lirll:i-rlrilll:rrr ingrr Wjck- irlis gorikiinnn clen g.jorda. rrpp- | uppdrag att anskå.ffe kostnad*iirn. l,iit'tloitr:. ocir till j, o. Siirelsren. IltJrsligs ir1'gdegårds- | förslng för dett^e arbete.
f;ir{ nint{ hi,i,, r:.'rrrr. fmmstill- | ^.
i l ol iiskrillär.arc i.i,i ii;;ri.:.r1<o1;r,n i
S\*1u!"tr* låns mejeriför-

Joh:rnsson,

I

;

rjci_

;

4

lr.;rlrtc:i Ir:qr i:)rrhnr'li,.l. JLlilii.p.
if li:r1 tr,:3rrr"ii*ir. Ilijr.i i.;lr. .Iiotr- ilcs her* frrllmiiktige. Merl I'lön-12.600:* kr. Samtadigt rekomlrrrlts Mos.inrrtciikningsförening I mendernx indragande av le<l, ir i:]ii. r:ttrl rJr:n 1|irltlc slrrrlje
nu ;{r'i.sl p1'o11*inårt träf- lning för TV i samlingnrummet.
lhade
ll
skcjsi!.rclsetrli
Illiltl';jtllsi
lolill. crh r. r;rdf. ;:rmi k._r'r.!rr:rå- fais, cnligl. r;'ilkt:t Frijkinds I lrolk*kolestyr*lsen bade före*
licmrnlrn skulle bidrngn till lslagit införande av råntralvår: ilr-'i.s *rtli.. i F.-iiir'.ri..;g.
up1:rensningen
nv ntloptrret rned ime i Vårkumla skol*. Korxmu'i'ill
i
i.ri. Iollrskrilliirnr.r yirl 3lk;:; l.-r;r "rJrolir, iiiir.sllrl.. -i rltlr,S llolk- i.{,t00:--- kr. Fullnriil<tige före-lnaikae*ör Hilding Vårlng fi*k i

,

i

.r\olDerHe?',.

rlii

iit"qe n,.' u1ltrl.liit'iu,r'

r':l!i1i:r;isr-:'u

ill

Korsberga,

Srrenss:on"

Ilö:.-tti,;"_c

l.iiiirsir-:n .soln sk{!l- or'h k1.r.kr i llör'.si:s. 'lllrr ;tni .:ii ii r in $a l h r il e iu Io nln: jt . ll] i11

f,antbruka.rr: O]of Gustav-qson.

tLantbrukare Arne

liir.:;i:r iiel 1.ar

lii',"1'liQi'llii nlirrar.i,ln,1c.

!

Riksdngsm.
lngsm.

rlt:t.:.i

tsörstig
i
'ffiygdegården

.

ro;s'

Tre damer i Frökinds

I

fiu55' kommunalfullmäktige

i

Slmrnanliikning itt, de vid kommrrnalfuIlmäl<tigeva)et inom
Fröhinds kotnmuns vnlkrets, hestii,ende ar' llt'ismene, Börstigs, Itinneveds, Lrtt.lrn och Vår'klrmla vnldistrikt, algivna
rösterna irar ntt iigt nrln pii länss1."r'r'elsen.

lf riik

parliet

?.1

po-st,

tenterpariet

i-.r?I.|

t2i' foik-

och sor:iaidemokraterna .ii:ir ( ii i.

j I Br isrlrene vttlrlisitiiit avI gavs 1 l l t iistet'. riiirav fiii ltii::-r:l'rt
llZ. f,i, ('{,nt{'r'paltiol. ir7. fijr ftilklpar'liet l1 or:lr föt' so<'i:rlrlcmoklaItelna 5. I 8 ij rs t i gs lirldistt'ilrl.
t't:ntetp;rtI er'lriill hiig-etn ?lt lrjsttt.
lliet t:i.t, foilipa.r'l.iel 24 oclt socialldenroltratetlia 6. I Kinnetetls
lrrrlrlisl.r'iltt elhijll ltögeln 2iXt t ösI ter', tentelp;,rr tiet. 220, foll<pat tiel
ll,fi och soc j;llrieurokraicrila 1i10.
j.1" rt,, 129 ar'lätnnlrde ti.isrlt:r'na i
I L ir t t. r' r vn irlisl t ilit, firrlt i)ijgel n
i2T r'iis1"r', r:enl.etplttiei 9,1 t:rit soIr'i.'rlrletrrilit rr le't'na i. I V Ä r l< tt titi ) ;r valriistIilil slulligen er.irtjll itiiijstet. t:entel J):'tt'liFt ?2
i p:eln ilf) r
l or:lr socialrit,nrokrat.etta fi riisl et
j Arr rle il0 nranrlal-en tog lrirgctn
il(1, cenlet ilRr'1 iet 14. fnllitrar'1ir:t 2

-

nämntlctr,

l<ilr:rl;t, lion|:r.*fttl1. S!t-:lt An(JPl s-

I

tt, sottt

f

lcr

i163.1183.

dlif t inliorr rstet' 243'2:")'l
?i19.61i-r, kapitalin-

l'J e

Le

ter'

?6.00t"),

nårnndr)n, th'iftr-rtgifier

10.200.

?00. Sot:iRI lret'nhiälp, clliftutgiflr:r' 12.521' tlliftin-

liomsttrl

2-2liL.l.

ning. Gåvor och Paket mottages

l'r:rlltponsiöncl inge n

med

dIif tutgift0r' 4 ii.200. Nykterhets-

,

tacksamhet.

14t62.

Rötla KorssYföreuingen

rlriftutgifter' 2.1i5, ririftlvåiden.
I
inlionrstcr' 1.000. Ö\'l igå speciirl-

ftir'\'nltniltgär, folkhol<för'ingen 550

it,:ilrr'ing' 2.500, civilfiilsvar'

I

250.

tr'åmiiicbi.ll'ågsnijnrnrk:n' dt ifttttgifl.i:r' S.?50, tlr'iflinlromster ?.00t1.
Rlanrlförsvar'. dlifi'utgifter 13.808.
tl{.tngningsniirnnden nt. m. 400.
,'Ansleg tili olilia ändåmål 20.2P0.
,

. Ifllr;rnstöt\':rlllting, drif{tttgiftt:t,
?0.000. Till
_ r'iintal prtr. rrpptagnn lån

I l(cnl n-t ll n{t }f ill lm iikt ges liiirfo ga nrit:
för' o{ötutseddn. lrehov 80"115, Till
' Itomnttnalnli*rndcns förfogande
'
avbetalnini

,.

3.?01. liapitålul.gifttrl',
gilt på lån !0.00{l-

,
Dr'il't.inkornstr:r'. het'ähnnd l)cl, Iihåltning ,q?.4ilf . Slutlig skatt

,21.5:8. Hundsliatt 3.{}00. I.lr skat,tclcgltt'ingsfolrr.lon 33-0f10. }.ör-

lsl<o|t p:1. sliåtl nrr:r1 ?:?0 Pel
| 3?6.1{i{j siir . Sla Llig 'ckatle:'sli,tt'i2.600 shr'. rrterl ?:?0. Kalnlng ptr
sklrll,'l:nslitt.rr si:: {ili }-ntrdskornmlincrnfls Jii:r'hunds revisionslii ggsansla g
i1 1'{iel r: il g. 5r:<:r l ln:i r;rntlen hå.le a nh! l1i t- fi lrl rtl til
{'i;:''iiiclir,ntic av k{trltiintunderstirrl på kr". }"'1 12:80, r'ilket bi-

Äz-tT"

^

nov. kl. 1.9.00.
Pasäneidar Jansen, Börstig,
medv. med tal och sång. Körsång av Kinnevecls kYrkokör'
Kafieservering. Lotteridrag-

l{apitälui.gifter 2l-r0.0u0. k:rpitalinkonrs'|er' 162.{)t)0- Bår'n*\rJi|rls-

1,1r'iltinkorrrster'

1

"fill r'öti'rtill-.rtrl fii:' lirierr l ''1 fj{lu' Slnl.i'rt'tr. llti\. j(\}ll 'rnsllltninq
(it'.nä1'rl1åsl
ft;rejrå dtl
näl'rlasl 1-oren1,.'lhli{'1 på
lilliies: iitr
llij!s- iel,
iill lSiilsiil.ll isrii]
isrii:l \'illiies:
ll))i) iil.ll
ll))i)
lelr attrhlir.:k
ltl(Jll}
iiltns '\''':'i{sänln^t rr,,.t\.
P;litl Gt:si.;t1'ssnn. Lilaenrle
lir-r'ltoYiirtJc'n P;ritl
rig
i.ig lir-r'lroYiirrJc'n
1i,."11f,: i.',1-_].t.t:.:::]l]*,^tti::i
Viltir:r.r'. r:i1)1r1. hi,t]{il. ilvcr|t Flrt - i komnrtrnen s,1}11i: J:f t}1l1iörrio siti"
:'ri;i;r. i:;;r'^' liii l{l i<,i1i'11,' i. niin.tn- | tar.:i< f ill sår'hl frr}l;rriil<liqe snm iitrjr'|rrinilr,l1 l)t'r' Ål1tir:lr-surt. L. Ån- lr.jgn" :riirnlirier" i"i.ir vjsnl fiirlrocndc
q.l.rltrsir;ri1. fllti)}. ilt,ilt.lrilll:tiigiirlrl I lrniier: clc lil itltn itrnt'il:rlt- ordfiir:tttril;rlr;i l,lls:.or.i, :-rk*tt.g..: för L{jrr* !ritposten.
ordf. tlritet:lr 1.ili .".":
I rrllrria^irÄts
},,trirr:rr' .J(.rt'!ilt'.ll:t1'
.lo- ii li\illl.r)äk'tigcs
rlr.,,,j lilliirilii.r'iL:,rr
i]'t ii{)\:it.li11.'11
]tt1",if
""'
iritsssritl, Sil!1;t.p, sit'pl. ll,.'rrlnlåtll5- | li:rrles årr 1'. olrll.. 6onr iil'cn iivtrr'iig. Tvrt t,;rlslnysson. 1,r:rlsg.: fiir l lä'-,-.'nn{le };lonrltr.i. \-i'irt'r' fr;r1t'
L1li 1 ? rr ii,rllr;rrltisiiq. Iiit::tr' ;\nrJr:rli- I liir"tlrl konrmttn;l lttiimnrlens tlrdl
r.on. Skiif iiesP.., sttl.'tii. llalrtlrl;i11siig. j Örtnnnr I',ntssitn, Lttif l'tl' lion1fi11i-

rnlig)tt'1

anordnas i Centralskolan, Kinnarp, onsd. den 12

driftutgifd|iftillkön)ster 13 1-)00'

rri\r'den, socialniirrnclerl,

r

;

tiills

I

al\,sii{ltl, l.: ilI]'};)l''11 r. llniirr. .Ar- j
n.. a)' :, ,ir. .\l;1'1 J:,rn r:p 'ir{n1l.r !lt'rr::, \'l 11'n, ii,'111ri qlrilt.ir rl, lil ,Ii,,. l.t,.,r'.! jillirrssnn.i
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Frokinds nya stat

lilte h.rr lritllit :;anrnr*lltr{i{le liir
I'nrlstiiltarrrle rr ittlitrtttsf- ot'lt

Snmrnatrlagt htrrle

lroslt iistt,'t
höll 3,33 r'öster, där'av
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Frökinds första stora bygge
å

Alderd*enshernmet snart klart

Var {å. {öreståntlarinnal

* Det stora kruxet. är n'tr,
r;iger
kr:nrmun,alkassiir II i l"i
iCing Våring, a1,t få {öre,.,tånrlar:nna till h.emmet. Ännu
i ir*r mErn ingen rill llefattningen'

tlot.s a.tt. man varit titiigt ute och
innnr:n-qerat fiera gånger. Tre
;har söltt. men två. haCe e.1 er'
,

i'oriierlig komPeten.s och en
siihancte srlm hade
tog tilibaka. Nu
ikompetens
man emellertid på att få

i
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trcdje

il'ioppa"s

lnågon ur den nya kull före-st.irn'
ldnrinrror som slåpps ttt i dentr:r
lmänuri. Iian har rerlan varit i
ikontakt med rektor På ifragaj-,'ilrancle .skola,
I

I
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ntti*igt

arhet*

Del har tågit dr1'gt ett. år

:.'

Byggnatisentreprenör
b5'ggmristare Folke
Friikinrls kcmmuns n-v{r ål{loldörlt.rhtnr vitl TJrismentl,:iHen siår snatt klalt. Ile1. iil t:n trtlvlig och
vin.ngt.närn nnliiggning i tr-r kropD*r" 1l* tr,å enplans I'rrdfl.vgln|na c,r:i, huvildhyggnaden i två
innr:rgård'
sityrlclrtl
en
orh
lugn
ra:nnr
in
ningnr
/tZ - St,

i 1"11'glartas förbin- i'storl seit;
Århitel<r Sit,' llnnsr:n l iiil iit'ii'is-nlprti'ntstsi'loromttrr-l:l:.:tT'::flll::t:::,:":*1stockhnim hrr l"rrnrt,i'';;'"t;i'ielstleiicr
kornmer hemmelg inred'
'n
1]!li:1*i innrt'iit
ktoppar -- ir'å rnillpn* ,; ,,,:' i ],t"''l','l1i;"g''r'rri
"'
och
utrusln;ng' A.llt. i denr"irningen
plln.
r'i,r''1:r
]i i.;r
Ining

sc.,ten
*o',"
;u''
llt:.
,"1:"1 fii som iiinköpen
::l::- sker'
l:rrriil';nrs
r*h *kr,drlntl pl,rrF siiiir:;r i-;-,-i:-tt l:emmi'l l'ör'e'stiindariuna'
ten verl<nr vålvrlr.J -- i .rou,1,,1.- i i'-t a tr'-r';il1d:
Kostnadernn ö75'$00 kr'
tri, **,o',iiil"o,-i,i**",-*" l l.e f il: ii.u"n och knircrsks' I

rängar in

r.'a

;rn dels,bol:r

sr.skiltlircl 'i
il\'!ilillQilcl'

Prrtsionrjr'.qirenmei
r{-{!trt'ir'1
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liinnarp

Ko.srnadernn.

i

för

anliggn'n-

varir"
F1o-

snnitet

g.

Förenin gskvällen

i Kinnarp rönte
stor tillsl u!ping
/tz-s4.

Sknrnhr:rrqs iiirr'.ninesniinrnd
hitle' i o:rsdl;;r rnolrinat. propxI glrrrlnr;iitn i liT0-ii'kn1cn, Iiinn-

l.rrlr
lilljn'. lriilsnin!-sltnför'irnrlt'
l"{r
\' -.:--- \råring,
1"1i1ding
l1!,lf-ordi.
l:iv
1{ir:nrrp. hiill ins. }IerJberg i
r{krrirhorgs nre.jeriförbrrnd ett
e rantJr nni iirancle iivr:r

i

lrrgn
lllgn

tlen och

vä.rme,
Åsari:s Il

trad som ?tterslår än-

,elninsar ,,***.,',,., 1,,-,r*j,r- *-*
att leverera-s
na Ylig
Yiig kommer att
0cli s:rmsam' i1na
kö't,
xoli. ilLrr'stl
trt:11.'.tl nclr
,..,.-r.i,..r,y it'\'nl.m*r
rlen melhnlis*{l1,r{.if ,,,tit.i.:-i,rö
'"",,iir: ir'tnr.m*r
hand av l'ån.'cliommrtr'nningen
ntir
*,t:11.t,
illirg:'sal
nnden. Tnne.gårdrn i'
..t.
pll":']l1 Iunrrer t:or*'no' grnom vilket
iro-q"iieiei
un'i'.*'
,,,'i,

hilr

l{ann,

bl', el-entreprenör Äsarps Eleklriska AB och ent.r'eprenör för

Fr:öki1d,.c kon11nln fiirst.a s t r) r a bvg;inaclsfiiretng g,ir i riagarrllr mot frriltrordan Det är
kommunensr ålderclomsirerr |;1 Cerr lrirn Hassla Yiistergården -- intirl vägen rnol Fiobl'
.--Rrisrnelc - irikdpta tcrnlrr s()r$ snårt stiir fulli liiart. Flemmct får 20 värclplatser.
&lnn hcrriknar att. rlet skrrli kuani: tas l nlk i"ill tten 1. Ici:ruari nå'sta nr"

"l;g
idå Ii
men ånciå

rll

fullbords dct nya å-ld,erdom.qhernmet i Frökinds kommun.

cirieni

rne.jer:iorganisatinncnR t jlikomst
crch u1-r..tr:klilg. Omhrrr{sman

Åk*

in1'111i1r1n1' rir beräkiromtrttnen; Iferr
ilr- iromtnttnen;
iri
i felr med 'nrrenl'nrirr är
Linci;1'en, Sliara. tnlnde om nkji igr
[iumrr:+:tt liitn
[iumrr:+:n
haft Inade
igi hsriidigule
hsr 'f ilirrrle r:.j;ilv i.nte 52f1
!nade till 575.000 kr. Finansie- i:rrelil. rrhctsrrppgiltrr för ]r"LFkornlrinrrss
lrrit:tr;, ''u'ii:r'r'rirrirlon t-i]l sitliringen.sker gennm ett lån på ot'grr nisu t-i oner. Iiorl.:r red*görel Vå.rdavdelnirElrra t.:mrner liiir'fngandr:" ;\'.r räl<nar :ran j 2?5.000 kr. och ansiag tr kotrt- ser l'ör' .'iordhr"trltsli;rsser'ört'lsrn
| munells investeringsfonci på il?irnna4r:r ::ry Slig .Ånrlnrssnn,
!r $.{.t. i{tnr jn'ci.i}r:r I ?.-"-lt 1
- pen1,!!. jnrcd
r'"-lllll
.crr-!ri 1;r.
tsiMri
lnlre I::rini
1'RrOCrA
tRrdcra {.i(}
t.i. ltliilli
iilta
g1r':1;q
:f
ko;rtmcr atl I 150.000 kr. Dä.rt;i} kommer elt
grveln ct{,. ."i.å1ls}taJrsrrr:1 mcri i.:ion::rr:,'
och l:liirling 1''iling,
bevil.lut stais'hidraS jiYrr.rini'll,
rnl:rs!lt.rinfen.
nrrr
in
i
il-n
lflliitr
iir
lrtrlillrrrnmen
si
I{in
r.
i-,lf'l'-:"
}irr.ffrtxllrs föli*tiderläge.
nlr
ri
iprelim!ni'irt
-'*.t+
iJe kan linrci;in.trrs , när qlen i:lir tii;'cilc. Dctta jpå 162'000 kr. Dettl kommer l,lc r'n lir"li.( rli.b:::1. r':rrti,l rrlik;r
perade
*.6 6"tr trå. Är:lii*gnilg*:r {ilr jl:tri.kli;rl till ilr:n I :ci)r1råri. lcmollertid inte förriin bYggna- ; ;;r't11r1;11l1tn;- }li| 6.."ir'pirttif,rttts,lgorll:ri.nt.s tv 'i tin::,'ns [r'rmförr]n.
rfu.slsuttnn t-r,å. hohbl'ilrtn. I)cs:sa i S.i;itrta lL-r'rdD:r I n :*tat' klar i irlen avs-r*rats och
il {}nrbrt.lismrn Lindclen visadc
i na, nch intill d,lss får komrnu- t,
*'_-_'-,:::::*r
i nen klara sig gcnom att uPPta
lledlemrnarna i l(innevefls och Vårkurnla CP, SLKF och SLU
q/rz -St. iett kortfr"jstig+" l:in. Det å.terstår lj.sltttligol
elt prr filrner, rlels
'
med familjer inbjudas till

c{it.erliin{'iel
.'iir'' r'['t.nr']iint'.:rl

i

!,

.

Ewctmfes f
i

FöRENINGSLOKALEN' SLUT.&RP'
. onsdagen den 10 december kl' 19'30'

Program: veterinärassistent Tore Nilsson kåserar och visar
tjustrilder från en resa i Norge.
gammaldans;

Välkomnal

Luciatablå, underhållning'
Fritt inträde'

Kaffeservering.

Kinneveds SLU-avil'

i

innan stat-s'birirnget ritanordnns I
JII.LF-filmcn

,"1\lcrJ

!

samlari

kr;rfJ
kr. att täcka.
Svcnslrn .liignrförbrrnrlc{s
, ;.,-l*t
l)en at ko::rmunrn tidiqare 'J iilnr "Kntten och Nikoriemris. .1
rnköpta tomt.en har iic.rstat l. Ått föreningskr,älhr av dci_
' 1.1 fl0fl lrr
Itn slag är rrppskattrric
hovis rs
I nv åt t loknlcn var fr.lld till sisr:r

r runt

tal

150'000

I

i

i

,

lrlaIs.

VA-arbeten för 1,3 milioner kr.
Kornrnunalmän i gott sammarbete
satsar på frarntidsinvesteringar

/tz-N

flet; rirder tret.rdande trafikhinder pu r:d,gerr genom
Iiinng111 för närvaranile. llen
hindren tortle res rned fiirdragsarnhet, i . r-arje fa,ll a,r'
snmfuå,llsborna. Ilc jorrh-allar
liom nu nästnn täpper igen
;rulsådern g*nonr earnhållet
het,yder ha,ra att 3'tlertirare

vihtiga och nödväudiga. arbetett. I
Och han kan hänrrisa till tlen
t

vilja till arirete för kommtrnens
framtidn bästa, sorn besjålar
allt arbete inom de ktwmunala i
insta,nserna i Frökind. f)e me-

1

|

ningsmotsiittningar som man i i.
den storkommunala erans bör- i'
jan trodde skulle uPPstå bårie
mellan delkommunernås reprrsJntanter och mellan Partiernn,
har inte alls trppstått, Samarbe-

tet inom alla

st]"relser:

och

nämnder har varit gott vill hr
Vå,ring säga, och han tror för
sin del att det beror På ett sårskilt förhåltande - att Frökinrl
för sin de! sluPPit eit Problern
som många. andra kommuner
haft att brottas med: v a r
kommunen$ centrum skulie ligga. Hä,r i Frökind hade KinnnrP
redan från början förutsät.t-

rn rta.pp *r' den pla,nera<le ut,
h.rggnaden av ratten- o*h nvloppssysttrmrt håller på xft
förverhliga^s. Och uttr.rggnnden uv nnlriggningr:n är a.v vit,al oeh allilele,s arqörande
betpdelre för tråde Kirnarps

i
i

|

ningar att. bli ett naturligt cent'
rum fiir kommilnen'

Det år givet att uPPfati.-

ningarna om de bästa. metllert
och vägnrna att nå, de nPPsatta
målen kan slrifta., säger hr Vii-

orh Slutarln fr*rnfidn till.r'å,xt.

Gr'ävskopan ha,r Iruggit djupa hål
vs.tten- och åvloppslednlngår som ska.ll lågg"a,s. lV{an har knutit ån
llll de förtrtvarande ledningärnå i vilgen ut$nföf skoltoFrten.

f)e a.rheten som nu pågår omfattar en etnpp åv de va.-arbeten. varom fullmäktige iresluta.t.

nm skolan görs för närrrarandr'

Äv denna etapp pågå.r för närvrra.nde arbeten för en surnmå

av VIAK:s ingenjörsbYrå

i Jöti

köping, och så fort dessn ä'r
flv.{55.700 kr.
eller iiet klara, också kommer dessa anentreprena.danhud som Malmatt lämnag ut På
hergs ÄB i Yngsjö lärnnat oeit iläggningar
lentreprenad. Tot.alt är kostira.liått a,rbetena på.
dernt för de nu Pågående ledningsarbetena --- det rör sig om
f'"yra knr. ledrringar
en rörstråcl<a, På drYgt fYra km.
De l. grillcr vatten- och ar'.* sa.mt va.ttenverket. och reloppsledningar från huvudsak-.
jämle en del seriigen ålderrlomshcmmet. till tlet ningsverket.
beråknade till
Iiinn*rir
i
vicer
reningsr.crii. som kommer att
kr.
667.000
byggas nr:rdvä.sl. om Slritarps
samhålle. Berål<ningar för reProvisorium fiir
ningsverkei liksom för det blihemuret
'

'at

om va-arbeten för en kost'
.xl av 1.3 mitj. kr. Det är alltså

stora sttmmor dnt rör sig om'
Givetvis får man för båtle dessa

och övriga Pågåencle investeringar lå.na Pengar. Sammnnlagt har kommunen för nån'aranrle lånetillståncl för 1 092'000

kr. fördelade På, följande gätt:
till ålderdomshemmet. 2?5'000
kr., till skolhl'ggnaden 1150'000
kr'. och till vatten och avlolrP
46?.000 kr.

Gott komlnttnalt

rirrg yi:t.erlitaw, n.tt klingol'na

i tiebaiterna. Men ttPPden gotla vil.jan är docli

kor-qas
så,tet,,

aldrig att

ta,

fel flå, åven o:n me-

ningrrna skrrlle hr1'tn sig mot

va.randra.. Detta, är: entlast. nri-

tt:'ligt i en levantie

komnlrnal

enhet.

Otillräcklica stotion;
lokaler
Den form det konmunnla arbetet funnlt i Fr'ökind ger alltsit
anlecining till enbart tillfreds-

ställelse. Men det finns annnt
som är rnindrr' tillfredsstållande
ans*r både hr Vådng och samhällsborna i ilrrriga, inte minst

dess företaaan'e1:r'csentanter'
I)e li:'- snmfållt ett önskemå1
va.nde vat.l.etverkcl a.llde les non.
- Arbetena är erforderliga. med Men kommtrna,lkassiiren Hil- .eh tlnl liln l'r, l' . :lS SÖm S;i
ding Våring l<an Plncka ut PenS- [ |
Att SJ sku]le ställa sig.
nfr?-sd" hånsyn titl det nva rilderdomsom
meclveten
på,
banken
arna
får
inte
hemmet, som egentligen
in€r förs1rående än hittills fiir I
hr'hor" I
tas i bn:k fönån vn-anlägg- att det hår gäilcr för framticlen gdet
srmhällcts behor'.
r'åxancle samhällcts
,rlet växandc
nämligcnl
hige har nämligen
nutr,randc läge
tn dnl köpsr för dyrt ningen är helt kl;rr. Men efteriI nuva,rande
..ianra.rbct+

:

aNIIEA KöPER

-o
Lors

från

Gustofssons Möbelsffär,
SLIJTARP.

-a O Tel. 179 KinnarP.
a Allt i möbler och söff'
O grupper, mattor m. m.

som arbetenn l:eräknas ta
veekor i anspråk, får man
mecl myndigheternas goda

ne

*
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mir'

ordna en Provisr:risk lös-

ning för hernmels del

så, länge.
Ledningsa rbetena har nYiigen

påbörjats vid skolan, där man

till de ledningar' som
för ett Par år sedan lades På
vissa *lräckor mellan samhäl'
lena samt i Slutar:Ps samhålle i
kopplat på

mlilt:d mt'd r'ägomläggningen'
Vad som återstår efter den
nu på.började etappen ä'r huvudsa

lsaktigen arheten

Lirian.

salen och Pä kärror rrtn'nför'
Och den ordningen

iir

int.e sant'

: hällsbnrna nöjda med'

llll.

i Slutarps sam-

lhälle samt cn del mindre arbeiten i KinnarP. I)ä'rmed skulle
hela. va-anlåggningen för Slut'
arp-KinnarP vara. klar"
Reningsverket kommer ått
byggas tör höggraetig (biolo'
gisk) rening al' a,vloppsvattnet'
som sedan via, en kanal går ut

i

Istationslokalet'na visirI sig aII'lelies otitlräckliga. Det hiinder nlt
rbådc post och gotls
- framlör
nllt den mångd ilgods sr:m Kinnnrpsindrrstrierna levcrcrar -- på
, gr.t.nd av de otiliräckliga lokabåde i r'ånt'
, lerna får läggas

I

Kommunalkassöt Hilding Vårtng.
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