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En enplosionsartaiL brand ut-
bröt stran före kl. 73 på, tisda-
gen i en spd,nbod, ao cement, c:a
12 m hö9, tillhörande Kinnarps
Möbelfabrdk i, Kinnorp. Falkö-
pi,ngs brand,kitr larmades och
sld,ckte snabbt. Skad,orna, har
dnnu inte beriikna:ts, men d.et

tord,e röra sig om n&gra tusen,

kronor. Man rir nd,mligen tuung-
en d,tt bygg& upp en ny urigg i
spå,nboden, d,d, ena uiigen trqck-
tes ut uicl, euptrosr,onen och uar
niira, att rasa in mot den i,ntiil-
Ii g gand e f abrikslolcaler.
Ingen människa befann sig i

omedelbar närhet av brandplatsen.
Branden upptäcktes snabbt av
personalen, då c:a 10 meter långa
eldsflammor slog ut från en dörr
i spånboden.

Brandorsaken är inte fu]lt klar-
iagd ännu, men eld?n har troligen
uppstått genom att några gnistor
från skorstenen kommit in i bo-
den, där det för tillfäl]et inte
fanns så mycket spån.

Spånen blåses in genom fläktar
från fabriken och då bildas en
slags eldfäng gas, som gjorde att
det blev en explosion nästan ge-
nast. Branden innebär inget drift-
stopp för fabriken.

F]äktarna l<an dock ej användas
på en tid, då man måste bygga
om boden. Efter det att brandkå-
ren släckt branden, stöttade man
upp den delvis raserade cement-
väggen med träplank, för att
undvika. att väggen rasade.

brämd i Kinnarp
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i hct mnrl r.rtd iir'ri{.r irll'oi tsii'r-
pnin:lr lirli'::rln hr't il.i;r1 r rri

i500 t.r. r'illict br'vilinclr's" liirrn-
i rrltttrnltliimrlrlen liiltll' fi-i1 r'"ri':g!!

a.ll krxrmunlr I fullmli lii iL',I r.l-lrt l 1.r'

boå"lutå {}!tl u.qtptss}lnttet av *ltt
k{rrtfr{.stt#tl 1S}r 1$å' ?*t}.r$(Kl kt:
fsr' fin*rwicr{ilg å" P&gåå'l,trle
h1'gglnr{sf?rretne. Att trti{1F}-

tccl(na l:tnehlln,ilina:ll ll l ll'c:t{s
l<onrmrrrrr lnä mnriqns 111.a1 i.. {}Lrn -
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i liinet med hr:giirru nm at1 triis-
j{örvaltningrn i s;tmhrnd rr'cd

i iorclningställrnde ;'r' viiqhrn:rn
I genom Itinrr:r rp, ,tl t ct" \rr I I {'tl -

i och avloppssrlletett:tr: avslttl ;tn-

]dtr, mått" bchostn or::l-' iorrlning-
iställr gångbanor genom $8m-

hii 1le1

l'nllmiilttigr lti.lsltrirrdt" till:rri1-

ts. r:n kornmittr: rrlt llllPvnktir
r,ägför!:altninqe$ i ärenr ct. 1'ivSgtor\:flllntnqt!] | Artlllrrt'1-'

r i denna. kommittå r'r1rle s relil nr
- I i I tir --- ^ll l-?i'...-',r\lGeorg A^ Öhrnel], [iinn;rr]r'
inärnndeman Grtnnnr llrik.qstn,
, Shrtarp, och kommtintrlkå$Föf

iåIite*ag ll6;i?rf' 'It$årt!**s. "'' 4i"'

$'t.o -i:';i..ii'-rk;t*- I:' ' : ilr";

Samhälls[0renin$en

i Slutarp vill ha

öndrade torlskYltar,
Slut:rrps Salr'il1ällsf ör'er'tir-rg' }ijf f 
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i tisdags årssamnlantläde rtnder 
I

l elativt gocl trllslrrrning. Föt itlnrl- 
|

linp;ulna lerl.les av Evert Sanden. 
I

Ur-för'eningens vet lis:rmiretsbei'ät- |

Itelse kan ö1. a. nämnas: inhorns- 
|

I ter och r.rtgif ter har bålanse] ät 
I

I på kr'. 3.{34:+S ute<l en Itassabe- 
|

I hdltnlng av kr'. l8:99. I medlenrs- 
|

lavgiftet' hal' ftån 178 nterlletnnrat l

I lnbetalnts kr'. 857. Uncler år'et har' 
I

Ifiimton (len sedvanliga miclsom- 
|

I n-rarfesten anoldnats två afton- |

telse kan bl. a. nämnas: inhot:rs-

:J
I
I

I

cler' åi'et- och sånlnaniagda anta' 
I

let tjusptlnkter rippgår nu till 46, I

Man, fi,ck stött& upp ilen deluis raserade aciggen
höga spå,nboden (t, lt.) m,ed, It'jcilp ats triiplank,

gå,r au bilden,

till, d,en
odl,ket

72m
Irq,m/

I ter och r.rtgif ter l'ral balanset at
Ipå kr'. 3.484:48 mecl en hassabe-
I hdltnlng av kr'. l8:99. I medlenrs-

l avgif tet' hal' f r ån 178 nterlletnnrat'

iunclelrhållningal i För'enin3'sloka-
i len. För'eningeus sl<ttldet rtppgick
ivirl år'sskit'tet till Irr'. 4.621 :40. Tte
I nYa }ilrstlunktel ba! t ppsr-ttts rur-

två år. !.ll'sattare ar SIen Anl- | inter an en faslighet:;. Den nya
qvist och trltartin östberg. Till | |olciall'clejseu bler' )tr'astigtetsAga-
festkor:rmittd valcles styrelsen | | re meci två eller flei'a bostads-
plus Gustav Johansson I't'ågan l l hus>.
om tillsättande av palkkommittd ll Stvlelsen lick i np1:clrag att via
disl(uter'ades och beslutet blev att iI Frökinds liommunalnämnrl begä-
en Iiomnritti tillsattes beståenrle llra änrl1 lng hos Vägförvaitnin{en
av styrelsesul)pleantdlna Elof llav place|ingen på sl<yltarna för,
Rehn, John Ka.ridn och Kår'l Ek ll hastiS'hetsbegr'änsningen inonr
med unpsift att utarbeta ett sche- il sanrhållet. Är'srlötet beslr.rtade attmeci uppgift att utarbeta ett sche- il sanrhållet. Är'srlötet beslr.rtade att
ma föt' arbetet i par{<en. Vidar'e llett allmänt s:rmrnantr'äcle mecl
beslöts att för'eningen tladitions- || föreningen sliall hållas i nor'. må-
enligt skr.llle anordna midsommar'- l,l uad.
fest innevalan<1e år'. I

KREATUIISAUKTIO}*
hålles torsdagen den 26 febr. 1959 kl.
Alian Johansson, Krogstorp, Slutarp.

Utförlig ånnons senare.

il
rtär' al et' och satllnlanrag,la nnta' I I
lel ljusl]unkter nppgår nu til] a6 l l
Liksom titli.qale IlaI' föreningen ll
hand)raf t slrötseln av Jiit nvägs- i I
pallien och lel{plaLsen clät. Av 

1 L

14.00 hos iantbr,

Frö]<inds ]<ommun hå1' anslag be-
viljats med kr'. 2ö0:-.

TiU teclamöter i stYl'elsen om-
valcles Nils Järneklint och nyvai-
cles Tage llellmån, clen sena|e ef-
ter Guståv Johansson som be'
stämt ar,"böjde återval. Kvarstå-
ende styrelseledamöter' är Evert
Sanci6n. Olof Nilsson och Bengt
Sarnuelsson. Karl El< n,'valcles
som sr.tppieant i styrelsen. Föt- | e" änclr.ing gjcldcs e-: c:.dal..,-
eningens levisoler är Gustav j clelsen i ett tidisiir.e beslut betl,äf-
Gustavssqn och J. w. Andersson, I tancle årsavgiften för fastiglrets-
clen senare omvald för en tid av | ägale, clär iiet hette: >>Ägai;e till
två år. Elsättare är Sten Ahl- I I mer än en fastighet:;. Den n1'a
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Stiltelsehuset h'U,
i Kinnarp skall
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.. : .,, r .- ; : J..'., .,,. ..

;1ir;r:tlj, :ti:lir 1'1,i :liltrtiliiltjll::

' /s'g'
i KinffiKru{r-i'årkrrrnra *iri,,.-,r. Livlip verksamhgtlr:rr hallit årsmöte. Orrlför.i;rrtill --' --15
Iiillin*s V&r'ing gav i *:rmbanri inOm KinneVedS
'.r, ,i Jr;i,sr:in,-lsrlnlöranttå ert lror{., . r .:ittrhtir:t< 1i;r tter *un*r-',ri-i, iaktvåfdSföfening
rr{ r,rrr.rltlin,q i i'r;ig;t i;rl .jor.ribrq- Kinneveds Jaktvårdsföreningi.": Itritrsli.rrl, li.r11;;.1

r {rr,, ;*.s, *.,,,,,, ,,'i,i.',1,1.,,,..,,,, l'.}. }:,|f"il:ä:""; Tå?.t"ål:;r,iir.,r" rrrilr,'riitit:s lrh sllir,lri,jr .;;' ;k"_*en, vidtog da.gensitr'$lrn' :ronr ttiir rr1 :rr.- ,rrtii i'1, iä"fr""äiågo., villia lecides avrj.itirl lrrrr'in*i. l(innar'1.,'. irri.li. f.o*-""uff.u*uO. I{ilding Vä_:\r' i,l .\ltri,'r:s,:lr. l\,,itIr,i -,,i.,,.,1-"-----
t\';rlrlr,rnru" .loh;rrrgsrrl, Slr,r;rr;,. iv st'relse- och revisionsbe-1". r'i.r'. 'r'r;i'si1''1i {.irr*i,, 1"..1.',11, ,ali.r."r"" f.ramgick a1.t ve'k-
Ir'inr*r r'1r' riirsrr.j. irr.t'irt'r'i -"\ri- -;;;ä under det förfrutnatlrlssntr, iiinrrur.yr, :;:rn1. liir;:i:i fr"i """it 

ganska omfattande.}!iii'ls1rt{'l . liirrnirrlr i-,i,'11;i 1',,tr" ;ll"Aar'fr". en utplantering avririrr. \'rr,lrur.r:l:i. r;i,l: Ftr.il; liioli- ;ö^;;;;";, skett, dessutom harlrlrrt. \'trN'ituntln. Är'r,t
:,, 1,1rr {1irr r r, r.r,r,,*;,1,1''i,l];. ;i-::,ffårj1i'iii1"""?3Lä1ti:'rner Andersson" Ållen J*lrans- der innevarancle år. Att en jakt_

; ${rri {)$h.rBirger, ,Åntl*rgori ,rå{t}^ , stig anordnas har biivit något
1 
vnldrr. ,i*Åi,*"erriaor** trm*gldcs : 

""-"" 
i.^aition och så har även

i:+v..*n,Ärldsyigson.j Kinn,ar.p.; rlilh.r ;kett under året. Vidare kan
Ilr'nq1 Nilsson, Sll:r;rrp, nrrr_l noteras att träningsskjutning_ji.-i:l Åntle.sscrir r,r_'h Sl1:1r,' arna vicl lerd've- och älgbanan
[,itttllrr:r'g, Iiirrrrat l,. .suni s11rlrt. varit rekordartade.'l'ill orrrbrrtj ir1l .iiirili* Ör.r.ii". r.r.- Enliet beslut som fattades
!rri'srnior.i:i yirl liin:ri'rjli:rrnr:iers kommå föreningen att till som-sllirrrnll rurdr.r. ;,irr'i :;tr;lrA.s Si!:.. maren företa en inplantering av
it;;r'ti Ånrlr.r'ssnn. 1:ijr'lirlrnlrr, rapphöns för att om möjligt
'l'ilr.slt'n {.}rrsir,ir:qson lr,i: {.jilr,lrr njåipa upp den allt för svaga
itrrrl:.rt*,r11, liinulr.tt. rapphönsstammen.'l'ili slrrrlii:lrorrtrl;ti-rrir'rr5ii{{ -Beslut 

fattades även om en
,\r'rrr, Olss.', I{innur'1r" or.:h till jaktstig under året. Till kom_
ltoniaktnr.'rn I'iir.ji11.{i3y111.:e1s rr1- mitte liärför valdes Harry Gö,
lrr,initrgsinstit.rrl tt.-å Åd*ms- ransson, Rune Grahn, Vebster

, frletilems;int*liti, som vld ars-
, 
skiflet utgjorde 34, ökade

f med 3
I i '1 '6n skrivåf*s;fråli 'knrdml-

tr1 j;tt:t liti:i'lt.tiilsiit l_r:li \.i:til
',.ri rlrii:r i:iiliiirlltilc l!fr i!l(-

i.r'I i r:r :ti.;rri;IIliisi' iri.t*lir itrlr,t'r.i-
I j rrr S:5 t'r:1s,',: fiir slift*isgli
i I'r'i,hirrrls hyresl:rra lracle jntrrrilr-
| 

11ri1 .1,',1 l,i'sl'i,J iijl lr,'*' . l<. :.
; I.' : ' l: ' 'i ,,.:r, .t'
i'rrtrl,' i-ttl ii;:r rrl'i1 l;qr"Jn1 i,;l1i1l1'1

riijrr'il 1--':ti;1,'a l'trtijr'lri;qr11sl1ilq1.
,:.i,1..'t Ir,,.;111.;1,,1j, i: i;il ;iil.llii{)

nalfullmäktige medi{blatleg slt
ii,t "" 

jn.,.,, litll :trSl;t.T 1,:i *:rr
rttltitlllrn tm slroillrenglr',

lllter lilrh;inrjlirrenln:rs jiliri
l't.tml.iitlL: lrl Virling iiii.r'nirro-
r.n:r i.ecit lili stlr+:lsen fiir rics:,
,rl'hr Ic tiltrl,.r. r'if.! g;!n{t'I]r :il {,'.
Seriru liaffe g*t.verilis frnit:tl.liri-
,ir, .jrr ili r,ri rrlsikonsrrL:n1 I,'rirnrirr:.
i'1".i1 htril;r rv filrn *rh jir:sirij-
,.Jrr 1r:g i-lrrr rnötescli:ll;rgri.na

ri6n

1!.

in{,{i },11 l:t: }.t,sä Lill Ållrikr oclr
rirs:r {.1'juryiirl{i. A'Lt ili' i,'r,ii:r-
ilöns t'r."s,:slti)riling hiel uiri)sk:ti-
tlel i'rarngick ty-dli$t nog sv {ir;
alrplåder sow fölide,

TiU sist riktade ordf. ett tat:k 
IIiil .ilrk{vårdskon*qrlenl I.'1.än-

i;nt1. Sluli,trll Martinsson, Yngve Nilsson och

, kassör, Karl öman, v. sekr.,

l,'i iikintis sport:rhr"tiekre'f s rl-
s;igs .4r'np {)lssr.rri,

Slareerrp"s n51
I d rett t s p[cr t s f ii r entm g

Ital Jr:rllil ortlinarie arsslänrrrra ,rn-i
dci' {i}'.'it'iilandeskap av Olof Fiils- i

son. Åt' velksärnhetsber.ättt,lsen,
fraargår' bl.a. ntt vin"s1- 6gh gijr- j

lustkontot balanser.at på kr. i

Z.rii3: 89. nen utgåencie kassabe- I

hållnirrgern uppgick till kr.. 2?3= i

oclr srnrnttr siffr'a för.postgl|rrt ilt- 
ig"jorc)e ll . 467:23. Idlottsplnt.sen j

hat verit uth]'r'd till Slutar.ps IF-. i

Tr'äclets 1F och Grolancla IF och j

hyrr'$i1r](ot)lstet na har uppgålt tilt i
kr'. Fl15: Dc avgående stvr.else- i

ledarnötr,r'na omvaldes i likhet med i

tevisoiernl, viiket betvcter följan- 
|de ftirc:ellilng på de ojikå funktio-,

nernir; ()iot' Nilsson, oldf., Gustav j

GåJDST,!ÄISST; kl. 19.30 missio-'
närerna El15' och Oliver Larsson 

i

från Brasilien. 
I

Envar varmt väIkommen I I

Jolransr:on, sekr.., Gusta.v Gustavs-
son, klssör, Flvert Sand6n, v, ot.df,
samt Oskal Kieliånclel., John Kar,-
l6ri och l-rlnnart Kal{6n. S"Lyrelse-
supp'lc;rn1er,: fifngt S:rnruelsson,

I Göte johansson. Åi<e Gustavsson i

oclr (lrrnnrii. C:il lsson.
, fleviso|ei ; It'ar Gitstavs,s{)tr. och i

I To|sterL Andilissorr. Revisor.ssriplt- i

j le;rnt.or': Ccr t ,Iollllritssor: riclt (]il-r- i

. i ". l-{i,ilåCi r,t.
I Virt :ir'ssri.iirirnrair diskutprade,s
Ifr?rg8rr orn 1ör'rruiirgtrns {r\,. uppliis-

7aT- --I^ KSNNARPS
N€ESSEONSE{US

Torsdag kl. 19.30 En ger.nen-

skapskväIl tillsammans med
>Norrlandsteamet>.

Söndag kI. 9.30 F,A,MIL,}E-

l,ll't.er iiir"lr:urdiirrf:rr,rri; ltijl! .hr Karl Arp.
{ rr ll J.,intJr!n. ii{errriillJ, , 1 

, rnr,. i Till sil.relse för år 1g59 val-
:rJriitrt inlr'essr ;rilr.ir.i l'iirt.rtl.lrg i des: Martin Ahl, ordf., Harry
{}rt i'iirh;:nr!iinturnl nm.j4rrl, Göransson, kassör, Arne Ols-
bnrksa';1rli'1, r':u.ei'i.r,r' f iii.jiit, r,n son, sekr., Allan Adamsson, v.
1iliig rlishrrssion.

llilrling Vål"ing. i{irrirn.1r. sril i Bertil Johansson, Ivar Gustavs-
'{,r'1 k*l't olit.r'rt*:l,ing. lnl .jo1.(J- ]t son samt yngve Nilsson. Sty-
l-lr'rrl*ijinsser,rirll:ier;. Flr.ll.,ir-r- relsesuppl. Erik Svensson och
ilåtrsson med 1'r'rr oclr i-)jdor Ån- I Vebryler Martinsson. Revisorer:

rtdöm&,n. nte{l:fatl, gv,*y*de.för e1.l , l.,innill. lrler.rnrrnsserri lr.lr Tr,rrnr
.ttrppskålX{åt,X&ug- Osh "fittryikprr}- Qrrhn. 'l'ill r.i,r,isrir flr. rilrrslir.t-
gram. Yitl*re vi*adc*'an,fllrR;, , i,i'i. r':rl,ir,rs 1r-rrr. {}rrste,;sson

tr Sorl li!r.i,uingi'ns r.eplr-,sentRntlr

Vakansl<.ya.koherde l'',1. liinsfijr.r:ningcns år'sr"'iiie

i Kincleveds pestorat 
I ;ll::;;: 'r 

i irtt:trt r" i, l1; " t i11;'

Regeringen har förorctnat att ll'ill kilmmj11i: '"'id iiigsli... t{n-

t<vrtänerOetjänsterna i Synner' I "*tt"n r';rides l{rrr'l Ll|lr;rrr. E|ili

nv, xi"""".ä! ""1 svento-rps I l)".'li,l1lll,..::"..,T-i1..;ll,::, :":'
;å!t;;;l skall vakanssättas .i i tr.Lrrl.tir,niircr viri ln'rittvchan:rn

å"""r.t"" på den föreståentie [ :"",':: ILrrn' Giir.rr'ssnn. Vehs*

iastoratsreet"Y"' 
7u p, - e75 . t ;;,, l;;; t*i;1,,ä::- 

*;;j.-3';:

umulnllllllllltllllllllulllllllul11lllllnt I I tn4.!1 iei,$ ".ig{{iyÅ#4ger1 .valcies-1anl vid jahtvårdagen valctes
Iiarr.r' Göransson och till ms-;
t el'ialför.valtare Vehster Gus- ,

l:rvssnlr. Till rnedlem i Vilske-;ffisÅroffi
. FöRENINGSOKALEN, S[.UT.&RP, iörd. den 19/9 kl. 20.

VIusik av EERTHOLDS ORKESTER.

Extra buss avgår från Falköping C kl" 19.45 och åter från
3lutarp kI. 24.44. 

/4_ .-1-



Hembygds"
Pingstafton och Annandas 

ää;! 
åMLISKÄNGEN, KII'{NARP

l11

..I . 1 IFrökinds komrnun uppvakt*r
l

|^ .. I ...om törbättring åv åänsvägen
l.-riiliinds liomrnunl:lltrllrni'iiiiige ir;lr hri.liii s;rnrnr;rrtilurii,

ItotlmrtnRlnr,imtdens åtgiir} u1.l :rn1rg';t rntt,rirrr,,nör. f,i.ir lr;r-
skinr:lll trlnr;rininger:l.ill r.tttctrr.r.r'lr rr{:h l.e11i}tgir1'(,:,ii 3{r(i-
kärtcir-ls. Ti)1 entrcprt'nijr hlrr.rint:rlits Afl tr'irnrtianl:tq11n1ligirl

]urirti.niorn*ter *:.r" IJndervi*. i. vunl Änderss'r. -,.,i'ir:r,-*ii,.
inir.ff, och.kulturell yefksåmhet llFrit'r Lrrnijin. Ilr.:rrl:ri,ri.. i,..::r
lririftutgift+f :$1 6?8 135, kani- LinrJerss*n tlirrqiirr jf:,rrr., r..l!r,. ,

PINGSTAFTON KI. 20

Kl 21.00 Uppträdande av
den populära Falköpings-
revyn.
Folklekar till Stens Lekgäng.
Basaranordningar. Skjutba-
Dår Pi-lkastning, Tombolor,
Konditori, Varm korv, Fisk-
damm m. m,

Ungo och gornlo frön nör
och fiörron *öffqs dtt'fii'd
en treirl. Fingst. Välkonnno!

ANNANDAG PINGST KI. 15

15.00 Fr-iluftsgudsjänst av
kontraktsprost Erik Malmen-
sten. 16.00 Uppvisning av Ti-
daholms kvinnl. gymnaster.
17.00 l;ekai för barn. 18.00
Skämttävlingar. 18.30 Un-
derhållningsmusik. 20.00 Den
välkända Rurtex Revyn fiån
Borås ufpträcler med ett po*
puläi;t rövyprogram. : 21:00
Folklekar tiH. Stens Lekgäng.

Kommitterade.

i Giiteborc' l6*Y.
; Iil'iin socirltriimnclen lör'eiig 'i.rolg:r liili nroi it':r lkilirrrrl r,;rrj i.lrr
' e rr framställning om tilistånd jgäUde r1e dclar som iinr:u ir:lii:
' Btt tecknn borgen för a. h, hjfilp j btivit föremål för *t1[vggnnd. .

.tiIl sjålihjålp, vilket bifölls- Ält i Ältmanna meningcn vnr art vii-
rtuderteckna borgen+handlingen lgen vnr i m\.cket dri'ligt shick

' iltsågs liornmrtnalknirsör I'{ikling Ior:h }rr::rll1 Irti;rr'1r,, r1i sirrr,lrr r.n

;l 
\rårinf; och nä.rnntlemrn {--iirnnur,iJelrrg;rrirrr.r 1il1 vrigliir.i.rllrirrrgL.l

i ilriiisson. I(otnmttnllhassili'cn i ocl: iivrj{rr ;t:ts.,r:r r.tt.iir rr" nrir::,nc-
i, förr:,illg ocl"r iiirnnlrlc r:tr flel I 1ti, rnt:ri 111i1r1gi{i lr1L sLri:11 1,;;.,',,1 "
', lromntr:ttt;rrtr till för'e.l:t;,n1jr' 'r1.:: jl.;r ,t.u*,, ;tti ;t i-i:;jt,rl{]r' iiil i'1, 1;','.
;bolislr.rl. Iir,inrmrrrrens f nsligirr- lb;irt.it,,; sr-l:tr';1ii,'. i.irlt::,;r.:,. I ri,,-
'ttr liarie virl år'cts ltlg:ltg ltt II,'g:rlinp,.Il 1';il{1,,.( Itcn:millrlli;ti.
, hokförl vii.r'ile nv kr'. ,L{i'.iT.T:-r{i, lsiir Iliirling Vlrins. Iiinrirrlr,

'inventltrier' 30.600 lrr. lmortr,- j1i:rntor ltnn*i li.i,,ll*tli;ni. !i;1;11.
ringslu.ni,n u1;pgick f.ili il'. I nlir, nch rnrllrr,r,-llsiur r, S1i,ir
{:8.i100. Iiommunens han}rlill-| Åhlrrvist, S}u{rn.
gnr:lr:'luv:rnderr uppgirr 1itl I *l1-*
iJ,3.?09:fti.i. 1 t'rtn't.jehostndslti-, i,).iiliilrr!c i;orn*rr.:rrl;rr!r:r.t.{,å,.
'lt;r- ]t;rric rrrrclcr. ärcl liirmr, l- sJ,ii! rrr,lr >tr,1 /t -Sq, ,

lars 14.i35 lir'. ltrl<nnrsrnr. ,,r'lr, lia'haft årsmöte i NT0-iukrilen. ,

rrrqi''tcr fiir r1,, .rt ,.". lir):rrnrri Kinnarp. 
-I hälsning*anJ'örande{ i

rupg:gir:k iill: allrniin fiirvaltningfrlav *rdd. .Hiidi*gl Vårins. r,ijirr,h ,

15.?10:03" lirilts- och ordnings-i lha:r cig xåtslrili till rrrri..rir.i_r:nsn i
t'ilsen clriftsrrtgifter 17.74.1 :1{i.i '1,;:r* Li.*'ssiilt ar.,ii lirilsade hri- ;ilrift.sinkorngtrr stalslrk{ra{l nunr r:ijllicrrl:ri,:rr tiil ,Ffökis{i. ;?.023:it8. Fasl,ighctsför.r'altningi nch sorr *rfl i1rl,.isi.r;;r:t å.stistJ"ik- i
oeh lrosr;rtlstrjrsiit-.ining rlr.ilts-i ;,".
oclr kr|ir:rlrrtgifr, r' l.{i,ll:$>. I TjJl sr.,rcjs,, , r;. ",, . I. jj,

Pl:rnerings- och aniiiggnilgs- | '1ing 1/liyine, .lrinnrrr'+ij, !.. ,,i,jji'.
velks.lmhet. drittrrtg. 4.7?ii:.10, ]lir:;:rr ;\ltder.ssln, 1,11;-';1.,r:1, Iq;;;r. ,

krrpitriutg. S?.103:68. Hälso- ö." qiir r'ili'r. l),rni,.I ,'i,,.rr,j :r, ,,;,.,
s-.l9kvard driftutSfiter 2.506:$5, | *,,,.,, ,,r,,i"nirr,rt sir: . :11.i.:

En gemenskapshväll i l{innarp
På torsdag hålics en gemen-

skapskvä11 i Kinnarps mi-ssions-
hus, då >Norrlandsteamet>
med UV-sekreterare Roland
Bengbsson i spetsen bjuder på
ett omväxlande program med
glimtar nolrifrån. Sekreterare
Bengtsson visar ccksa färg-
film som upptagits vid iäger
sommaren 1959. Fröken Gun-
vor Lind6n. välkänd ledare på
Sandhernsliigret, talar också i
mötet. Ähe Karlsson och Ärne
trlriksson sjunger och spelar.

Söndagen b.juder på två sam-
mankomster. På morgonen 9.30
hålles familjegud.*tjän.st under
medverkan åv söndagsskole-
sekr. Aigot Kzrrlsson och elever
medverkan av söndaesskol-
lens möte går i yttre missionens 

]

tecken, då Bra-silienmissionä- j

rerna El1y och Oliver Larsson j

medverkar. tqj{ |

F rökinds -rkolstyrelse
ra.r håliit sammanträde. Läns-
;kolnämndens förslag till orga-
risation angående skolkölis1ä-
:arinnornas anställrring och i

-jänstgöring inone distriktetl
3odkändes. Beslutades att från
len 1 "ianuari uppflytta. kantor
B. Kjellström i lönegrad Ao 19:
i"9. Länsskolnämnden hade i
;krivelse uppdragit riktlinjer

sholvaktmästare vid l{inneveds
jskola med heltidsa,nställning
I från den 1 november valdes

lnsnmling till flyktinghjälpen vid
genrcnskapsl<väIl i Kinnarp.
Gemenskapskvällen i Kinnarps

rrlissionshus inleddes med sången
>Låt mig få höra om .Tesus>>. Ä1-
got Karlsson presenterade det s.
k. >Norrla,ndsteamet>>, som med-
verkacle på olika sätt under kväl-
len. I spetsen för teamet stod UV-
sekreterare Roland Bengtsson,
som under augusti månad anord-
nade två läger i Norrland, i vilka
läget teamet gjorde sin insats
som medhjäIpare. Sekreterare
Bengtsson visade nu den färgfilm,
som han tog upp vid lägret i tr{ög-
llynäs i Jämtland. Han redogjorde
också för val't lägerarbetet syf-
l.ar.

Fi:öken Gnnvor Lind€n vittnade
i anslutning tiil bibelordet >>Jag
blyges icke för' evangelium>>. Pas-
tor Nils Lai:sson påminde om, att
))talet om l{orset är en dår'skap
för dem som gå förlorade, men
för oss som bliva fr'älsta en Guds
kraft>.

En insamling till missionsalbe-
tet och fivkti.ngarbetet, vilket går
hand i hand i Honghong och på
Ma.cao, företogs.

Fr'öken Elly Lundström, bör'dig
från den bygd i Västerbotten där
teamet hö]] ett av lägren, avsluta-
de med ett anförancle. sotrr tolka-
de behovet oclr iängtan efter ge-
menskap hos de ungdomar, som
funnit Hel ren Jesus som sin per-
sonlige Frälsare. Äke Karlsson
sjöng till sist >Träd i skördemäns
ied även du>.

På söndag blir det två sam-
lingar i missionshuset. Kl. 9.30
hålles familjegudstjiinst och på
kväilens missionsrnöte, då brasi-
lienmissionärerna Elly och Oliver
Larsson medverkar. 7,__-,) Lqttl

lom och som vik. tirr ";Ä^-^
rörordnades pu,,u. .-å"'r'. o ; :t1;: I H,Tå[åilå"]l: "#T:ff jtl

'- 

- 

" lgol'ne Karlsson, Falköplng. --TilI | "

Orif{tii.fifti'i ' }$1.62$:35, k;r |i- i ,rno.r u..,rr, !_lirrqi1r:,, G..{]li. .}iil
ltnlutgifter 105.039:!l?, r.iriltin- ] ,rr11, ii;11;1a.,r,r,r{. {.;j1i' "-rri}..r::jr.r.;:
komster ?00.876:61. Sor:rrlr.;rr- | t,ir1ir,,r. lt,,ngt Årr,:.ir:r"si:r;rr ii:::- r

tlen driftrrtgifler 131.463:J1, krr- lnr,,r',, 11r.,,,p1111. ijjrrl;r::t::. l:iitr.r. r

,litnlutgiflel ili:U.506, driL1in" i,{ig.. Ii:.rrJ-l,lr.ik 1ur:!::sr.,rr. i',:;.-
, komsler 31.25?:!t?. övriga spe- lI;rlrnir, .illrirr "Jrllj;ini.irjit.,_*. i,i;1,.r
ir:ialfön'allningar', clriftrrtgi{- ir':r, \reldi:r .illr::1:rs,rn, lrliii;r,
ter: folkhokfiiringen 47-q:?r.i), 1r'rrJ, iirrnnrr. lir"rr!r,:,:;. Ltiir,.::-;t..

I t:.,rxering .l.9iiir :,50, r-rivili'örsr"r;l' Stila Vingr..,l. Jrrir*.ri.r,,,_ ilrilr i:
I 1{i. frmiljeiriclriig 6.1tj9:{}ir, rrilr:i iir;-.ui'r.rl. \' ;;.i',;:r:., ,

drilllitt'itr;rnster': stltsLritlr'åg liil IJ:rnic'l :\.!;lrlrirrrrr.:,:t;il :,r r'h,.:r:,,. :

lamiljelriclr,rrg ir.4:56:11, il.anri- l*stårnl rtel:t'nl som org*nisr_ j

'för,qvar r:lrift*lgifter i?.485:?S. I'fir:,Stffi1$r rrt*er såd*a innryr I
, linpilalurgifter li"l.91 ;,t2, ttr.ift- f f$"' tlnr.?nllt**ttglr 1 Lår*s$:r' höll I

'inkomster' 103:60, irrisiirlsiirr,- !)lt'tn*r.{'xte*t ,b?furgss,åht}r{ ft5'" i
vnlt.ning 312:litl. Prermicr {rin r!t.i- j lrrlråg' nnr nlii itr }l:i 1',.i?.,,. ..,,r,, i

6i7*25/7

'ör lärarnas fontbiidning. Till 
,

lensamnta beslu{ades af f i näs- I

a års stat ri ppta ga .;;' ;" i;; 
I x*::i"]" Tä'åäå"-'J,?'oiiii

'v 30 kr. per klassavdelning. I"^'"^':.-'' , ,-
fitl ledamöier i regionsko*-iT- '':u*ll1c.: klassrum I gamra sr{o-

:.^ +:i.- -r^*^-^"^ *^,,--^:;^^^--. lan inköpa nya skrivtavlor, lika-
ön för plancrede pcdagogdagarr '1" ':'^:,uo
zalcles fnr rdnj Larsso"n,'relr'tor :? :*:j'.: en Klass rorses mecr

leorg A. ohrnen, kantär;;;;; I 
blockflöiter' Enligt arbetsbe-

Kjeltström och småsroliä;;: I 
skrivnineen t:::11" k-1i::tii"T:i

ran Thora petersson. Folkskoi-l i "v-u 
skolan torses med golv av

ärare H. sonnergr"nteit;; t:""-t:T; skolstvrelsen hesluta-

. jänstredighetpås;"nd;*i"j,*?;,Jil-tårY:ff ?j;iXTHffi :

tsr:';14.

tq'n

-

Larssons Bilfirma,

_ ":':o



Frökindsgården högtidligt invigd
'Ett verk åv kristen ornvårdnad'

13l"ggnn dskonrnr it.t.6n,
på. Frökindsgårdens
na.r Eric.qsön,

Friikindsgårdon in.r"igcles pil lördagen nr' knntraklxpros-
ten llric llaime,nst+n i närvaro ar. milngo inbjudna, r{år.
ihlnnd fullmiiktiges ledamöter, soc,ieinå.mnden, kom,munnl-
nlinrnden, barn:r.r'årdsnåmndens ordf.. pråsterskapeh kon-
trollanterna och representa.rllgl lör entreprenörerna och ar-
liiiektfinnan. Sncinlnämndens ordf. (irrstaf Vårtlån häIsa-
de välkommen,

f sinr ord till invigni*gd t*.
lade pr.osten om den Gud eom
förh.jålper de ensamma till r:tt
hem. Vår soci"a,lvårri ,bottnal
uppen'bart i d,et krishrå evåjt-
geliet. Ordet å,r ny.tt nren går-
ningen gamrnal.

Deu, förvånade en giitrg

rnlsrå.Se öW-o$fer*tgffiids
de första. kristna. I)å r'ar den
kristn* ornr'årqlnaclen *- d.iako-
r:icn * pir r'äg, och hednaväri-
den fattsde ej varför och r'år-
till. Den en-skilda nånniskans
vårrJe rraf någonting aildeles
rvlf i historien, och det fick
kiimpa med många mörker.
llen tanken är ärnu pa r'ä9,
och den $€grer.

* F,r'ökinds,bor. .sade prosten
vä"nå till tle försnmlade, vi bar
fåtl vara. etl. t'edekap för den
hiir{ek scm bereder de ensam-
]nå elt heun.

Fltt tar,k till syster f ioln 
I

Prosle'n fra.m.l-ra.r elt rra,rrnt I

'1.*ek till socialnåmnttren, full- i

måk'Lige, h"-vrgna.dskommiit6n
r:ch 'kommunen för all anpard
möda. Till syster Viola vände
han sig merl ett särskilt tack.
Hon hrr undcr sin långa gär-
niRg organisera.t tre hem fr,ån
gnrndeir, nacle han. och när vi
stori riidlöss. hä,r inför proble-
n:el a.fh få. he.mmet urrder god
letlning övergav hon sitf vä.1-
irirtjänia otium och kom till
oss. Någon Lråttre kirnrle inte

jnom futrlmiiktige om Fröhinds-1
gården. 31an riktad,e ett tackl
iill llr,sgnl1dskommittön sa.mtl
tiil nämnder och *t'yrelser, en-
t:'*pmnör*r, kotrtrollariter och
arkiLekte.r för gott erbete.

$t*hrailon blir 650*
?S0.0S0 kr"

Somftrunalkassör Vårinå li

1-år m&n kommen så låagt att
ansökan clm statsbidragets ut-
1;åen,Je krnnat iniämnas denna.
ds,s. Deu exakt& siffran för
kostnaderna kunde for,tfaranrl'
cj anges. lten till clato had.e ut-
lietalts 53ii.881 :85 kr", och på
hr Vårings ,h.ogi låg jr:st denna
dag or:eglerade faktr.rror för
57,0O0 ,hr. Man kunde i nårva-
ra.nctre stu*d beräkna totalkost-
::aderna till 650--'?00.00O kr.

I{r Våring för sin dei under-

åvtåckåd och lovordad vid insi.qningen, har här samlats kring .syster Violn.
entrdtra.ppa" !'r. v. Hilding Vå.ring, Sbba Juliu.sson, Guslaf Vård6n oqfo.fflt::

/b-e' {-tr q**'i;i

strök viliien avgelrarrde rbetyde!-
sa #tA V&h*an&soå haft
rar ftfriuiffi åöd* eil,t-

,8^sktffi OcemS6W'"åfi&b
i 6e orn &Ifu*t& ut**nåffin*a#F
I saniret. Vi bör' bcsöka ldra
: garnlå,

t ltan,
{

Få. S'rökindsgården, *tade

l

it:r:iinfi

På. hedersplats sått Friihinalsgårtlens nestor, nittiofernårige Sfr.n-

frid Vård€n, feder .tlll aocialnåmn.tlens ordf, Gustaf Vård6n. Flans
bor.dsde,m år fru Lena öhm€ll.

-.'

tÄ1:. :.:'..,. . r

Fatrbygdens SLu-krets

(q
tisl

håller orcl. kretsmöte i FöreningsloJ<alen, SLUTAEP,
söndagen den 20 september kl. 19.00"
Förhandlingar. Kaffe. Sång av Systrarna Svensson;
Järpås. Dans tilt Åsarpspojkarna. 

- Nedsatt entr6
samt vinst på biljetter till kl. 19.15.

Mecllemskontroll. Brismene-Börstigs SLU-avd.



fttt>

i',!tr i:lrr.rIr *rritr l,lrt{,rx
Jtll iir'1:ri'rir,ålr;rcgrit'd i.t:clrl-

:, r. 1...:,1; .-i:;c;lr] t':.q r.;,:.-
, i:ii liir l;'r'il li ln cj.c a.Ii iliJ i.-t:. lil a rrl
de {rukter stsrh$mrunnås ,bu{'it
ii r en ev de. hilste denna möj-
ljshr,l ått f 3 tård oft åldrande
nlilr"r{t*liuk$*. -{ililc hrttl.'

i'.tiLi.l'l:rri:;tiit'r:l ir:' ltlils
li,,':rj,j!:r{lr bl'lr:r:kl:rtlr l,'rii-
r:ilr ji,l...r i"r'o,.lr Frli...1 {.,i.i k ji;.1+}irns

i i ,'ii. i:r'1lj ,it,:rgl'llttttlr.i ,.'1;1" r:itr1-

:,, :, r'i, n iiil. 3i:ll.li ;,i tr rr. t lr j r:rl ir I clr';,t it-
rli" rtrit irr:l:r iiil:1.. 11 t'rt iilptt vllr''l

rj{,iJ1 {i;'j .!r.la)t"iiIii r, i1i' it'li h;ii li,lts-
"''r'r'.1.- :,:i' j;.:t:1.,: lit:,r i".tt ttlt rjickie'
l';rlr. 1,i ir,i 1';;i.i; ltil'rtrr. i:e:rt ,,iit-

r,r r'ii. :,lr'iniiir i:iit" '.,: rttic ttnriittt-
ri,'r: ilft:t lilr tiiii"';lt',.r. 1:i l:iil
,)i.,r'iiit {irrin ?1it F"].i''ki]}rlsqr!.r'ttrelt.

.!'l ]tjirlrl Yt:gr.-t ::t1.ci'r-i, liltr:k-
lrr:iry. lt',r';le ln'. nrri iiit- i-:lct pi:l'-
;'li I :. sr:m;,irhtil il.tn *riiti, :

i,, i.l t, r. i'r.ij, tiil-q !i iriri t-tt : !lt f tr i.rth
1jr.!:il {ri'gi::11, lni.* mittr;l. ..;lli-.jil1'

:r.1;:4iii:tr. Klok:lsi. r.1: nllL f;lllIl
trr:.i ;.i.iriiilrirn *tl t;lll't:t;t. rtrl

:'i ilti:r i h,r 3'gli;lrirkcmnliilon,
)i!'1r l..ri11 -"tf lliotrl]rn. iill lrtt
l'l,lr,r "lttliiti:lln. ;ili!. l':;tt:lslnl-
ir:ir i..l;;,r ',.r:lill t'lli:' tlii i:iil ll:llll
:r.,"i.:1.i.-i:t{ Srrnt t,l::iI 1'r--l|:r i':l IlillLl.

,.:r,1., l;' j-:licrl,

1Ii!lrll, r.itll.{rrsq ti I'r
r 1:r; t,. lil; rrr ntt'isr'.

ii;. I it'I t: lt:,:,ir.' r;r il;l:'jtiJ{tl --
l:rl r)r-:l $;iil.il (\ll t]l1'Ckei

.. ,rrl l":;:ij 1."15" rl1 li"'r'1" .\r:ir
..irrrij: t,i,;,i:r:S iiijnr-i;: hrrn l;i'-
i:r1\- Rv stt präts, iite hldrings'
,l'rl hed. Frfftren oeff""ktnnLg
r.ö!,r.,rr. I{an rin,r,.Je b.vi'åclrefen
'1ll l1{'rg!:rr'tr i 

"ut*tltlsfyrel*fn,

1., l- i;i t.r:'irt li'r1 11rlile såffirlill:-
' ' 'It r'\" ':i'l':n;ttl]: r

in:tlrl t ir.l iiii' f'l'l::1i1.å konif l'{:rl-

.','i li.r ll.irri lir'k li|cr mi'tktn

'ri':rlr, liii'i+ r-rtri iiu :litittlt;' ilc;"s

1q'1";q'l1nl-1'1;

.'l -1,rl1r'rlir, ;iiJ

t.irr:n ilRCp n.-\'ri{el konkrcta
{åerirågå&algär Ilåt,hä.tr. fueim', ä{

. arrzngera.d 1 Sir rri:ånf ,reh

Iriu. iuglrl.g? I:)3.:"i;.*tt*tu,, *t'.tt*
lar, iininti. oc)r bi:,irjrldr tlp:trntr-

i.-*i l'l.r'ii. tirrii F-rilt;r'n :.ilir:ir.'jrorr!ri.
, si:r.il:r d.eLtr rii.jts ar". ficrlcict
lf.lli_l.edes ;,rr.r OCh nn" Irn brtrk:"m-

r :'lli srrl<rr:l+ r"ä re "st tl.cl{ sltri.li gelt

l!:t hrrvirrllr'u ili.rll ;1n{113il3 hur hv-
ll'nr:he f'rn h.acle eicl" oclt om trari
]huu,je h iäi1-.n. tii] riod 11r.g{}tl-
'l-hg'l lit,i, ir1'r';lchele n l;iill p:t

lait mi:hirrl. om. n(ih vll.li l{li gö(i,
.'illl."::: ir'1o i rlci., l1;.13.(rll.

I llei. lrLcr'1.r'i ti:*lnairi *nrnriih-
, 1r; in;t.tri}'r iilerlii*r:tingiir hos

ll'i'l "'(hclcu nclr f öl_irtrd(' r'l'1i-

llnnrle från experthåll. det vill
f*dxa byråclie,feni "$rrr erkåtåli-

It** *$trår f,ikvcrkfiga, ,d*, h$r
!r;1:1r'a1n;rir rich !rohign,6* fiiä"rt f;it-
!,:'i:r:;lli;t .r: rf,t!' .i,il', -.,' l:jl :t',
j iir"en,:lel g;rr fcl'1 igerriorn.

i ::l gk{'l{lp. ocir rir'n Iir nt:n vr,j-

gi:t 1 iII Triijkindsgi.rr:len* iiir:ilig-
stii I I:l *rl * Jior'1'rr rjc.q err 1:s' 1- i'rir.j !;t.

år'rlr*'r] frlin l{r stl,lnlll

3r'ster' !ri6!x 11r,'llnrlt$ lif 1rt"
ii,gr r'*. *ch drt koryt hlont$rrt
gfinom -sorjji!ifliilrrtrlitll{ irtrlfii-
raitfu. Hon lacxaun t]ch Vi.iilJc

rie:;fö"bu""tr till hnrrmets

tåsrnla med eti' $ni$strude t*,ek
jför vad de varlt f$f 'trglilif:
j:,Gurl si l;qj11i:r ct {rirrlt' rtil
jti'i.clt Jör'xltl nL 1.';irit sl siriillrr

imrlt. rnig tirh mii1.t rn'g mt{j iiil
'r1].-vr-rhPt ki[r'1rit. ;.,ift- liitr 1.t-

rlit en rik ili'lierlso ai-i" 1'I vrll'drl
i g;irnl;r rnältlisk*r, $äti{,: s.-rsl.{ll'

,i.:i.la v;rlnr.- ipiiil" gjt.t n',,sifi:ci

jrrrc ,1e n l;ils-ll *iiinriiilrn. f-itt
i1;r.tii::dr liltlt ert:ql.'<li i){l!'5(ti:rli{:'it

, i ,l 1rl *1 r i ';1r'1". il :r '1'

jn,:s, ,3p1,,1. r,rir liii 'r.'iiii. llolt lar'-

] ii;t'lc ;r'"',:ti proiri.plrrri l'iitlmirt-
jsi.rn iiir" r'ii r:ilit sånr$1irc1.. ilit
i.riirskill',ltcii l':li1:rcl* irril I'iil

! fiir Ira.,] ir ii u.1,$rl) ii. 1) 1r !1.'d r, i: il.q lir: i-,'r -

j rni1.t;rt* k*"'itriliigri. lcdtrrtti.
j Hn .l,onr,iir f:i:li srrljr:l;:i!*li:-
lrirtt':s nrriiiir ''nr{o }'tr' f ii;'rlritr iiil'
I,tl11 sä1.{. fi i'1. lilri{ i.onrm j1|iils

nt'irti*. Dr.ir lirrr.t i'l.'l;il lttllltlrr--
|cu ht' lirllitix.

ilr \rii.r'dirr., kitittlr' rlrPli{li'ir'l

ätt lrrökirrtisglrrilrl il1*iistit
f irl"jan,le Sir!nr; ett oriri l.r::tl

iiinntrp-Slutrrrl,s oL-'h \";rikrtm-

I in !i.),rkiitlri r.r'.f i!t t'r;lilrlllt ' ;iii;'r't -

is}.r;.i.:,1t-ttti iionit';ri'.i.r1rr"lt:it'll
i .10,,1 I I rne,11 s i.r:u, r,r i i i:r t.oi t:..' .l:lii t':,t lll:

i rirjr [:]l'isllr:nt' 1...,-rliiiLltt. r",u1"iiii"-

i tiit'tsti-rt. I ttr li"qillillilr;t-rii-1.'t" i r:ilt
i ir"inlriir'}r,',i i':i'frir{.'ll.illi'{, j.llls!ix"

'i 
I i'.;t.t', tii ltil r]{.'ii l)l:}flil1l illt i i ;'::l

iå Slxf-uveelningeri. ktircifix av'ljV*natn 
Jråhaneeolr " liLograf i

llfretr r'ttil^indi hr hPr&rekomtnttn

iltn.r" f .r n- I ,tt?tt'n ll3'r'klirlr .' i-
l]fi!r''nilt, +riPhi.r'is!:1 r'rrflei.j:r:tr
ilr,r h, ,,r'1, l:t: .ltll.;is.c,'l'. :r"'

I jteiit,,',rit'1 "r"\r ilt' i){:il It'tl 1::lt tili:,
jjiorl,'i'r.:ti'lir nrr.r ll'rr iL '1'r-

i,lirI.ri;+,,rn. >i-ritiitt"ol ii irl li. l:ll'';ri'i'
j:i"ii;*i.holi rt'., ir,)ntliliiiillklit'jriiili-

18 iuni 1959 @l
S!,utarps IF taf{rl

llnI( -utf ärd f ör iftåj'?l'i,i;:il:il"å:"'svn:cr.

Frökind

äIdres utfärd. I 28 biiar färda- ii IIr stvr"rsens och fotbollssekfio-

llRK-utf ärd f ör li'äJ'?lT åäA:;:"ä:'er 
svnner-

;i , . rr ..| . -,L Innnl-fö'hanrlJirsirlnn vicl'or.

;l gamla r tsroKrno Iiå'I1:i'; ålfiåå'l;T:,l_.lj;;;
il Ninn"u"ds Röda korskrets I medlenrrnen oskar: Gust:'r,sso:r,
,l . ',^"^":-'-;- , --"-- -, , -, {r,a"s minne }redr.ades nred clt tl-stI hade r maltdags anor0nat o€ li minut.

des ?0 äldre från Kitinarp. Vår- I nens trefätfelser, som laCes ned
humla och Luttra till Stora Kul- igodltä.NnFnd'" till handlingan'4,

huu, där karfe intogs. noaa Ik"i5r*l,Jj,i;31Xälf,Tpntor uDn-
horskretsens ordf. köpman Gö- isick vitl årsskiftet tili 97, clärav'3
ran Sandin hälsade alla välkom- | herlersmedlernmar.

na och uttryckte sin glädje överil ---{"".s 
tt her ontslullit kr' 6'333:66

-;i-^;-; 
ll mrd rttgånt'rle behållnrns av kr.: 

lden goda tillslutningen- så ställ-ll i+.i,2+.'i"rreg har under år'et er-
': I des färden tiII målet för resan, fittattit-" från Fr:ökinds komrnun niecl

stiftsgården på li'lämslätt, somlhr. 500 s:'mt fr'ån Väsferi:ötlends
lroa6oa nnh i rrqrc nrrinryioÄr I FF mecl 30: kr. I starlir:t bidl'agbesågs och i vars nyinvigda l :i tt]:']--1"-: Ki' a sr '1' 

rliil i)rc|ag

kyrka kontraktspro.tu"- o'rL l lä -lillliT"#.de",rrritidsgruFper

i d"r, biöds samliea ..e r-..r-, I A-lng helarlc on hodraniie f0m1 P-

| - - Pd r' "^' I plati i Norra västgötar'^"ion. Srttt-
'l m' m' I ma olaeer{ng ntev.aet för R-l:'get

l , ly glidl::,9_":1.o.l i'."?,i1. i l,':llt';X;,å"iläi:1,i;åli ill,
lqagel .och tac-ksamnetelr^ rlkta-lj snz"rt i nolia gruppcn av Skrre-
j des främst till RK-ordf. köp- ij Ätvsborgs pojki"eiserie oeh hFtö-

Malmensten predikade över or- ll Av totfotlseektionens b€rättelse
den i Daniel 6: 10. Före hemfär-l finuer nlan bl å. att fö'cninsr'nt

och ekonomiplan för 1959 Fntogs
av årsmötet som ärren godkände

i man Sandin, 'som ordnat resan il ninsen härför blev Svenska Fot-

I på ett så förnämligt sätt att ll 
bo:rölb.und:ts .9i31:m': pa eTr sa rornamrgf, salt atl ll ""_-r,..".*|"lclen otir lor Oe gamta eIt rlkt 

ll oeir styrelsen bevil..iarlcs ansval.s_
I I och ljust minne. 

il 
fr*ret iör årets förvaitring.

ll Styrelsens förslag till arbr:ts-

,It'rtlurtsguos[Ja'nsten li.stvrelsens för's]as ått a.n;tälia ln-
i Kinneveils prästgårdsträdgård ll remar ljnsh som fothollstr'änare

ll Stwlplcpns förslcq nrn fiils.iflan' - ...,:-,-. .. li Stylelsens förslag otn tillsitta n-I Sonoags Samlaoe omKrlng ll a" 
".0 

en ungdomskommif t ö för in_
250 personer. Kontraktsprostenll tensifiering"sv arbetet blancl rte
Erik Malmensten predikade li yngre vann gehör även fr'ån års-
över dagens högmässotext. Kin- i möt.ets sida'
-^,,^j- r,,--r-r:^^ __-"*-^.^,_^ .^^ i Stvrelsen fick i uppdrag att un-neveds kyrkliga syförening lu- i d";"'åiåääi,,gn"t""r,å för a-ntäs-
de bakat och skänkt allt till det I gande av en'isbana kommande vin-

därefter dracks i gröngräset. l . Itl: -iubileumskommitt6ns ar-

^^ä^- ör.drr,+^i^å *^r ^"L:r".^ | bete lämnatle Evert Sanddn rop-Dagen avslutades med aftonbör lö;; ffi i.;;'-iliå;'r,ffi;äå;äi kyrkan. Syföreningen ihåg- ll ,tt uidor" rrtforma rietalierna, föi

goda eftermiddagskaffet, som I ter.

kom också pensionärerna på 140-årsjubil6et vilket kommer att
Frökindsgården, som tlaeen ef- | firas 13--14 juni'

:*?"" "' I Till ordf. för år 1959 omvaldes:ter bjöds på kaffe med dopp. lan"i, ätiqrist. övriga st5,1s1r.-
ledamöter blev: Gustav Guståvs-

sötldågsskoll'est i Kinnar:p. lson, sekr', Elof Rehn' ka'ssör.oeh
lhvråchefen. Hur r:i!l egentlfi:
i gnn en äldre petson ha sin säng

I sönoagsskotan i Kinnarps mis- l:::l:9t"^1..J"hansson, 
materielför-

i sionshus" inbjuder tru^';;ä;;;iä i:it-t3::'-::Irl1g.?^,".111"111^_"il:3:

iii:ii;*i.lloli lt\,r i\rln,IiliiliLlRll{\rriirri-
1'j ;t'l, ",irg,tt 

:t''' i-; 1rIl:r'döil"

i i J.t]'r'1orrbet"i1* :\ ttiitrsslrr:, !liir'-
slig, iiverl:l'agle €n hiilstttitg

i*lä;å"J"'plbsjå"Ii:-+,tiå5,'å'ji:äJää'ffi ..T',äTå?:j Eleverna samlas till övning en l::",""'*^" "
I tinTe tidigåre och medv€rkaLjj- 

| 
'tlr styretsesuppteanter omvål-

i Fååäläl'rö''-'"T:öQlTitå. I 
g:i. Hy,li *äi::tr""J 

;il' ;;'
i ar. I)essutom rnedverkar söndags- | 'äii ilrri"o"". omvaldes Oiof
I skolans lärare samt. g1tll{"-l'j^L":- lNrirrä"'äh Eengt samuersson
ina Maj Blom och Liilie Karlssot. 1l;;d ä.; Setterberg och Arne
| 

- 

lPersson som et'sä.ttare.
I r. -- .

I Kinnarps bakre led var Bo Jo-
hansson utan tvekan l:äst och
Westerberg gjorde en prakträdd-
ning från närhåll och bars på
guldstol av planen. Itj var i stor-
form och Göran Grahn var pla-
nens bästa kedjespelare, även om
!.risks återkomst i laget efterr sin
tidigare skada.stärkte kedjan be-
tydligt. Man kan också vänta sig
mycket glädje av Martinsson.

.F(}TB()LL
TÅNGAVALLEN, SLUTARP 

i

lördagen den 5 sept. kl. 17.00. 
I
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SLUTARPS TF FYLLER 40 ÅB-
Slutarp har haft Fstbctrl blev första grenen

Jubileumshö gtid pa
Slutarps !F'kan i å,r se tillhalca p:i 40-årig tilhano och tiirenirlq-

eus protokoll tltvisar attr det förstn s:rrnrrlanträdet hiills dt'n l[ .!ueri

1919 
- 

alltnå i rlag precis för 40 år sedan, vici r!c'!t,a t.illsatlqrs firr^

eniriq.ens fiirsta, stlrelse, där tlarnl I-:ilsson t'nldl"s slrnn orqliiiristt-

tle. Styrelsens övriga ltxla,mötfr bl.:v enligf, fiiljrt'ncle: HrilE sltms-

son, sekr., f{ehnt'n Nilsson, kzr,ssör, $rik- l{orr4n, r', errtlll' $q'h eilt'-

kard $vensson. v. sekr"
Vitl sa.nrnianträdet tresltits diirutiiver n{t rlråk&r:r skuf ltr irlkirXurs

till fotlxrlnslltget" F'eitbollen hlev fiirst'* iclrottsgr*n ${!irn s[{!d [!t!

föreningens pfoffrarn lnen efterhs,nd tog rnan uplt tl('ra gt'trIlitr r!t'[!

ett protokoll från t? april l9!1 onrtala.r att tnn,n Fal (lettl\ sitlllrlt:tIt-

tråde heslutade orn upptognntle a,r' triilling o.h tär'lific:lr i lr[änrjttr

idrott så,sorn löpningar och kulstiitning sanir r.r.vht.ltiirlitrgaf. sntrr-

rila' år tresliits det äritn att förerringell skulÅe siil'ia:tnslulrling till
västergöttsnds klrlrttsförbund. På r'tit sir{inu!ånt.rä{k. i n0\'{ffir!N'r

lg22 viickter* ett tiinsla,g onr att en boxningssehrlon sirulle tillriit-
tås. viiket äv+:n b[ev heqlrttat. äverlsli inköp av hnndsllnn $åt'rttt :llt-
skaffande au träningslokal. Dennrr sponl's t'idar'e ötlelr åiro dock

höljda i tlnnkt-'l ocb ornnämnes intc i ftircninge'ns prrrtokoll.

Av orikä.,rnredninsr.r r ås rör- 
i l?iåSil;]. "3)il,l.å;,i,ili.lolåJffi-:il

eningelns a,ktiva. verksilnllltrt. neY'e i<te rlä populiira propaeanClatäv-
under å.len 1929---i9iJ-1" men på ettliingar:na i -såväl gång sonr cykel
sammantr'äcle 15 åpf il 1932 beslöts I '*:* "god 

anshttning'-- - . 
--- | De undel. kr.igsål.en rrllt st.ör.ru:

rlt.er.upptaga v(frks€rmheten i såväl I svårigheterna iit hå,lta I fö.sta
fotboll som ällnr?in idrott. T'rots i hand fotbollslåg'en vid gotl stan-
ait lotbollen ver för.här.skande ldard föranletlde en skrivelse från

ö! .+..".!.+ lgrannföl,eningen Kinnarps IF meclkundr: man clock spår'a ert starkt 
l ä;;il;;äi;;ir.är,t,.iiiiå" ä-ri.ä'ää

intresse för, den 2rllmänna, idrotten Nbåcta fiireninga.rna orn en viss upp-

Med Slutarps ltr
soi !) ir r l';i n:itj)- upptog s |a 1-.' p - f ot rrol I

scnr l.ävlingsfol m or.rh fr'ån sta: tirn .

1946 t'rrr{g'ick flr.y1 qlp y1ii1ntr:-r{. lvå
:l tr:n Rr nr!t' uirrlt()gs pl {)' ogt jr nl-
rriet såmlni Är och undr.rr ett l)at'
å.r'dr,.ltog laect i r:eriespel. [ ]rijiian ,

,lv fcrrlticrt-alitt. blet: tillq'ångrtn 'iv '

iilral:t.srtt.övarr: innnr knrnrlrrin''rr
rntrra på.tilgllq o<.h Kinnl"ps IF-,
unptog å.r 1952 jiteriscn fothoi! l)å
sitt pr{rgram. Genom r\rflvttnin.r
sarr! minskå1. inr-r'osse liir rtr'n rrll-
nriinn:l idrott-(rn inom Silut:l'r){-
riiionqen åt+rruppt.ors i61a1 1111 11ll-
mä.nnn ir:lrof-t,,:n inoiil Sltttrr ps If,'
och f:"ån rle.nna t-i'l!>unkf st.år' en-
dast fotl-x.!ll flå Drog*;rn"':irrt. Iin-
det nA'].rn ilr llr{ii' .!o, k fiii tnlltl{riil
en s0klion föl' ilordtenni,.i.

Niir liirenirrgen
stilrtfl 11€- hirde nran sjD fcll hrrllsnlrr n
fiirlagtl t-iii ef I rlln'r"å,rle ]lå lu{iinall's
( årtl, riär rtan höll tiil rinrl6l1 p11

länq|t) 1id.l{å. snråninsonl fijl'l htjc-
ktrna pil elet onrr'årJc: (i:'ir' (len nu"
vatandlt i(.tfoi-i.splaf s{rn T'ån931,11-
itrtt ii.r tle.:ljjsr,,n. I ctl pIot.c)k-r,il a\'
l2 nlni 1925 irehernrlla.(.tes fl.frf{an
onr undelh,rntilingar mi:rJ ijgarrn
hr Nits "trohansson. Väst.ar'y.r, otn
arreniie av ifirågiivalanrlc: onir'åric.
Uncler ett anlal år' förhyr(iir rnln
detta, omrfrrle tillsa.lnrlr;rns rnttl
Kinrtatps IF, varvid de irårli.t firi-
t"ningan'na i sa rnar'b€t.e röj{{e rIf,t)
det med enhuskar beviixt-rr rinrtå-
det. Så sn,Aningom övoltog Slut.-
a.rps fF själva arlender och {rtl.
protokoll a.v 1.1 april 19:J:J ulrpt,lr
bl.a. ett be,qlut att mndlenrnrar'iirr
sltulle infinna, sig på plancn piisk-
a,ftonen tit:t"til. år, f öt -ce(kla nterr l
lämplig'a u/erkt]'g i oeh fiir ar'lret.u
'lärst.ädes. Tanken på ett inköp åv
)mrådet växte sig iillt :rta!'kalc
rch är 193*q korn mnn till uppEi;-

--1'r'e{se rn€d ä,g'årer! och ki}pr:t r.ell<-
st-älides. Då, dct emeller'ti<1 ansIgr
lämpiigt att en siirskikl töreninir

'harle hand orn p!Anen hil/1r(h.s
sanlsna $1 llir:lq16q I(]rotisplåt-s-
förcning, pr\, r'ilki:n köJrot övelför-
des"

Vissa, förbätt.rinsrr
ulfördes och tl.e. uppföt(i{.! on
ornklä.dnadslokal. Inorn Idrntt;s-
pla"'sföreningen tog man $r 19.i!l
initiativet til) en omläF1llrirlg ;rv
pl8,nen och erbetet sorn pÄbiiljar{cs
samma år ställde föreningen utan I

plan. ,q.v hr Torsten Änder'"-son, i

Fa.ckgården" förhyrdes undpr (kr 
I

följåncle tre åren ett lämplist onr- |

råde för stt år n952 i 5n1r'l16n,i I

mecl fot.bollsiåget.s debut i ldo'r',r !

Elitserien få täga den nyanlagrt,i iidrottsplats i bruk clär Idrofti:- 
|

platsföreningen sedermera uppfört 
Icn tldsenllg omklädnadsiokal. At-t

tvA. föreningar inorn en så. l:elgr'ålr-
ss.d räjong soffÅ en fiten kommulr
utEör haft kontakter i håcle cien
ena cch anclra yiktningen utvisa.r i

viss r:rå.n det ovan relaterade. Frå-
Bån orn samrnanslågning a.v clt:
bfrda'för'eninga.rna, han varit på ta-
peten vid tkrra f.illfällen och ge-
mensammii under'handlingar har
förts på arlika nivå. För'söken har
docid strandat a,v en eller annan
orsåh och numela lever må.n på
g'od fot rnetl va,randra och dcn
godartade rivalitet som män inte
komrner ifr'ån hal säkelr en sti-
mulerande inverkan i de håda för',
ening'arnas arbete.

nio olika ordf" lördag

Allan Ahlqvist
SIF:s nuvarande ordf.

Sonr tidiga,re nönrnts r:nr llar-
rl Nilsrion föreningeu förste ord-
fiirande, vilket Post han innt'-
hnde till år 1925 då hnn fllttade
frfrn SIutarP. Ragnar (iustrs-
*on fungernde sonr ordförnnde
under år 1925, varefter förening-
etn några år låg ner+.' för att
1928 å,teruPPlivas med Valdemar
,fohansson eorn föreningens ord-
förande åreu 1928-?9.

Ännu ett avbrott hlev clct. i vei'l<-
sanrheten 1930----31 men rr.o"n"t'
(letta år har verkslarnheten valit
obruten"

f'ör'eningens ordförande ft'ån
dessa år har vatrit, följartde:
1932 Olof Nilsson
1983 Werner tr undln
1934.--44 Evert Sandön
1.94ö--'-46 Sten Ählqvist
.1947 Lennart Gtrstavsson
n948-50 Sten Ahlkvist
1951'_56 Ällån Ählqvist
195? Yaldemar Johanssou.

Fr.o.rn. 1958 har Älian Ahlqvist
återtasit platsen som orrlföi'ande
och hir'vini sin si<la fiiljandt sty-
reiseledamöter:
Gustav Gustavs-son, s(rkr'.,
Elof Rehn, kassör.
Fer-I-Ino Gustavsort, r". or'df..
Reiclar Snnfredsson, v. st:kr'.
Sven-Olof Johansson, mat.-förl".
samt Bertil K.iqtllander.

Jutritdet högticilighålles rned tllt-
kel festlighet i F öreningslokalen 

I
nu På, löl'dag"

och förenitrgen v;rr undet de nät'- delning av iclrottsarbetet inoin
maste år'en ansluten till såviil 66n',m11nen. Förhan<Ilingarna letlcle
Skarahor.gs-Å.lliansen som . Fål- itiu att Slutat.ps trF öveitog repre-
hygcls-Alliansen. (iocla placeringar lsr,ntationen i fothroll medan Kinn-
rrnnndrlr'loc i nliL-å tä\/linqar aw föl - l^,",- Tr 

^ä,^.-^, 
Löro +^.* L^-r ^.*ulpnåq{e9 i olika tävlinga"r av för'-,i211'ps IF tlärernot heltårps IF därernot helt tog han<i om

clen allm.ä.nna idrotten. Detta. skert-
de år 1.942..

-
I kortn, drug skall här görns *'rt restltttö öl'er den idrottsgrenr

fotboll, som varit Sl[ttsrps IF':s frilrnsta.
.tv tillgängtiga handling:tr finner nurn att fothollslaget år 192t1

hnde föl.iantlc utseende frfi.n r'n:llva'kt till vänsterytter: A' ltlnhl'
strörn - 

tl. r*ilsson. trV. Lunclin * S. Ilririsnlan. Fl' l{end6n" ltr"

Johans*otr - 
};" ;\eir6n. [8" Svensstln, G' '\iik. I'i" I)nlman" E"

St'ctttsseirt.
Ittt protnkotl från år l0?1 u0vis&r stt leget året lnnan spelat

!0 motcher rned resultät'(rt 5 v., I' oavgj. och 4 förlora'de, målkfot
Är 1923 för'clåg en inbjuclån från I 3?-I9.

Stenstorps fF' om deltaganrle i i

seriematcher". Resultatct clock jdenna tid finns det atledning a.tt fick hiir nlöta Tibfo AIK merl etti
okänt. Är 1934 deltog t"t"tt i f"f- I pårninna oDr spelare så,som trr6der-- necleriag på 3.-'1 till resultat. I

bygdens Pokalserie och här trlev inn Gitrtis, Bror och Sven Sertter- Är' 19'tG vår' man tillba.ka i Fal=l
däf serieseger med ' lt,erg, Manne Rutman, Ake Gus- köpingsselien och c{en fjärde sä-

1.6 sp. I0 v. 5 oavgj. I för'l. i t,rvJson, Bertil Kjeilander. bröder- songen här' blev det sefieseger
måli<vot 33*15 ;na Sten och Evlrt Ähiq\fist och med då åtföljande kvalmatcher för

Nästa. år deltog laget i Skara- I eederrnera Gitlis Hallagå,id. uppflyttning till östra Skara-
Älvsborgs pokalserie-- rnetl ser'ie- 1938--39 blev det sör'ieseger i I borgs'sericn. Via segt'ar över Vin-
*eger" söm lOtlA tOr att år 1936 li.alköpingsselien och däimed ij köls BK, vilkrr var rnot.ståndare i
å.törigen spela, i Falbygclens Po- avanc-emäng till ö. Skar.abolgs- !l kvalen, fick marr åter fast fot i
kalseiie, 6är laget berövades s€rie- sgrisn variirån ma1 begär'cle nöO- ii den högre serien och redan andra
segern genom att. [klttagårdens flyttning undor år 1.940 på grrrnO ll året i denna nredförde seriesegJer
nii Otogsig ur serien. nv: krigJtidens inkallplseriocf, nia.-;i och uppflytttring till Nona Elit-

193? iaräet emellertitl kLa.rt för rned fdljande svårighe!.e1 att hålla ll serlen, där debtrtåret. lnte blev så

steget in i Västergötlands Fot- 16g. li lyckat men efter ornliiggning av
lroll"sförbunds serieststem r1,är la.- | seriesystemet fick laget stanna

ser böriade i Nordost-'-e;:il^ 
-r.ä' 

--f,|';Jä:.#åä. T:f" Tä?:Yd ii *:g"tt.iå3å#g:ff"*åä1,i1
rnan sis kvar till .1946. Ft'än år llseCan dess hållit till. :

!i

Slutarps fotboll genom tiderna

idrottegren,



Guldregn över iuhilernnde Slutarps IF
TANGAVALL;EN
MED EL-LJUS
GAVS I GAVA

Det föll ett medalj- och guld-
regn utan like över r10-å,rsjubile-
rande Slutarps IF i lördags. De
40 åren firades med siffran f;,'ra
som något av en signaturmelodi
hela eftermidd., kvällen och en
god bit in på natten. Det började
med att SIF:s fotbollslag i serie-
oeh jubileumsmatchen mot fi-
dan sköt fyra mål vilket fintfint
riickte till seger och därtill gav
en grann placering i tabellen
som fyra över sommaruppe-håI.
let. Därmed utJämnades också
rnålkvoten till 22-22, vllket Eer
tvärsumman fyra på va,rdera si-
dan om strecket.

Vitl 19-tiden samlades dryga
två gå,nger fyrtio leda.re, med-
lemmar, gäster och hedersleda-
möter i Föreningslokalen, där
alla bänkade sig till fubilerrms-
sup6 och ilär gåvor öve.rlämna-
des till SIF för ca 40.fi)O kr.

Den I särklass lörniimsta av
dessa gåvor presenterade
Idrottsplatsföreningens ordfö-
rande Olof Nilsson, då han över-
låmnå,ale idrottsplatsen Tånga-
vållen he,lt skuldfri tilt SIF. -Det år en gåva på c:a, 30.000
kronors viirde upplyste oes SIF-
ordf. Allan Ahlqvist.
Men mer skulle det bli. Det sva-

rade hedersledamoten Evert San-
ddn för då han reste sig och med-
delade att en sammanslutning På
ett 15-tal SlF'-supporters garante-
rar Slutarps IF helt kostnadsfri el-
ljusanläggning på Tångavallen. f
höst skall den anläggnlng'en, som
betingar ett pris På c:a 6.000 kr'
vara helt klar. En bland de 15 år
f.ö. bosatt i New York sedan 1940,
nämligqll--./Ll8ot ÄJtrdea€3esr sorn
också sände telegram till Jubileet.

Telegram kom det också från
flera andra hålI - och gåvor, gå-
vor och gåvor. Därtill diPlom och
medaljör - och blomstrens män€fd.
Och kontanter - . t.ex. från
>Gamla SIF -are> som ordnat en
insåmling på 653:95, rtilket bl.a.
skall bekosta den nya klubbdress,
som fotbollslåget dågen till ära
uppträdde I - och vann i - för
första gången.

Klubbons hlstorik
vilken FT återgav i torsdagens
tidning, föredrogs av Evert San-
d€n och därefter gavs ordet åt
distriktsförbundets. och fotbolls-
förbundets representent, K. A. Ro-
sander, Skövde, vilken efter ett
hyltningstal utdelade de utmä.rkel-
ser, varom berättas På annan
plats.

I(ommunolfrillmä,kti ges
ordf. i Frökind Gunnar Jo-
h åns o n betonåde sin glädje och
tacksamhet över SIF och framhöll
att när klubb€n stiftades förelåg
ett behov av en idrottsförening
på orten. I dag är detta behov
ähnu större. forts&tte hr 'Johans-
son. Våra ändrade förhållanden
med ökad fritid, ökad rörlighet och
ökade resurser gör det mycket vik-
tigt att vi kan ta hand om ung-
domen på ett rätt sätt. Idrotten är
gott skickad att svara för den uPP-
giftgn. Den g'er normer att följa
som föstrar. Det är också en kom-

i-
I

I Fnötrrind
i I'0" att under nu pågående
va-utbyggnad i Slutarps och
Kinnarps samhällen kunna an-
sluta de berörda områdena till
kommunens vattenledningar,
förbehåller sig kommunen rätt
att under vissa tider stänga av
nätet.

Arbetsstyrelsen
för vatten och avlopp.

Skyddskopp$ytnpltitt0
Föräldrar, som uraktlåtit sina

skyldigheter beträff. skydds-
koppsympning, uppmanas att
under innevarande vecka hos
provinsialläkaren, dr Jakob
Ahlmanns, Storgatan 30, mot-
tagning vardagar 10-13.30 1å-

ta vaceinera sina barn-
Befrielse från vaecinationen

kan på vissa gruniler meddeias
av hälsovårdsnämnden, sedan
vederbörligt intyg från tjänste-
låkare företetts.

Frökinds llälsovårdsnämnd.

Hellman, Lennart Karl6n,
Kjellander och Elof Rehn.

Västergötlands F otbollsförbuntls
Lilla diplom till Evert Ählkvlst,
Mats Andersson, Åke Gustafsson,
Gösta Ingerhage, B, O. Johanssor4
K. E. Lundin, Rune Sand6n och
Bengt Stenqvist.

På den övre bilden ses den medaljerade lrrion som medverkat alla 40

åren i Slutarps IF:s styrelse - fr. v. Gustaf Johansson, Olof Nilsson
och Evert Sand6n. Undre bilden presenterar en utmärkelselrelönad
kvartett ur Sltr'-styrelsen. Fr. v. igenkännes Valdemar Johansson,
Evert Rehn, Gustaf Gustafsson och Allan Ahlqvist, den senare kiub-
bens nuvarande ordf. t6l|_Fq

munal .angelägenhef att se-till nt+"

det finns möjligheter som På bästa
sätt tar hand om un€idomen. De
frivilliga krafter som finns inom
idrotten är värda vår särskilda
honnör. Det airbete som utföres
inom SII' är mycket värdefullt.
Jag ber att få lYckönska Slutarps
IF vicl denna milstolpe i dess till-
varo, slutade fullmäktigeordf.

FalbYgtlsalliansen
representerades av Göran Jo-
hansson, som uppvaktade med
blomster, hvllningstalade och beto-
nade att väl knå.Ppast någon för-
ening håft en sådan uPPsä.ttning
goda fotbollsledare genom tidrlrna
som SIF.

Mer blomster
överlämnades a.v NTO:s repr. Sven
Andersson; som underströk de nti-
digare lovprisningen av ledarna
inom SfF och förklarade sig-rn1rs-
ket glåd över''tlen itil och takt sorn
både dessa och de aktiva alltid
visat.

Förste ortlföranden
i SI!', Harry Nilsson, med nuva-
rande adress Svenljunga, såde sig
aldrig ha ltunnat drömma om den-
n6, utveckling, när för 40 år sedan
10-15 personer bildade SIF. TIar-
ry Nilsson berättade också någrå
episoder från den förstå tidens
svårigheter för fotbollens utövare
och slutade med att överlämna en
'stilfull ordförandeklubba tiu SIF.

Tage
Bertil

Från Slutarps IF utdelades föl-
jande utmärkelser:

SIF:s förtjänstmedalj för 25-
årigt arbete inom styrelse eller
sektioner till Gustav Johansson,
Olof Nilsson och Evert Sand6n.

Slutarps IF:s diplom till Gustav
Gustavson, Elof R6hn, Lennart
Karl6n, John Karl€n, Manne Rut-
man, Bertil Kjellander, Sten Ahl-
qvist, Gert Johansson, Gillis Halla-
gård, Valdemar Johansson, Åke
Gustavsson, Gösta Ingerhage,
Evert. Ählqvist, Ärne Setterberg.

Slutarps IF:s förtjänsttecken
till Karl-Erik Lundin, Olof An-
dersson, Lennart Thorsson, Sven-
Olof Johansson,. Bengt Samuels-

Tal hölls
och presenier överlii.ranädeis av
ytterligare en rad personer, diir-
ibland idrottskonsulent Kenth
Berglund, hedersledamoten Valter
Johansson, Kinnarps IF:s ordf.
Gösta Gustafsson, X'loby IX':s ordf.
Birger Ottergren (som överläm-
nade sirt klubbs första standar),
Trädets IF Ingvar Johansson,
Byggnadsföreningens repr. Rag-
nar Johansson, SlutarPs Möbel-
industris Gunnar Gustafsson ocll
Idrottsplatsföreningens ordf. Olof
Nilsson.

Ja, se det var ett jubileum det.
Stig.

son, Ällan Ählqvist, Mats Anders-
son, Gillis Hallagård, Sten Ahl-
qvist, Gert Johansson, Bertil Kjel-
lander, Manne Rutman, Bror Set-
terberg, Gustaf Bruhn, Gustav
Gustavsson, Lennart Karl6n, John
Kar16n, Elof R6hn, Werner Lun-
din, Sven Setterberg, Nils Sa-
muelsson, Gustav Johansson, Olof
Nilsson, Evert Sanddn.*

Representant för Västergötlands
Idrottsförbund och Västergötlands
I'otbollsförbund var VFF:s sekr.
K. Ä. Rosander, Skövde, vil-
ken utdelede följancle utmärkelser:

VFF:s standar till Slutarps
fdrottsförening.

Västergötlands fdrottsf örbunds
förtjänstmedalj i silver till Gustaf
Johansson, Q!qf_ ryihs_o4 o,ch_ Evert
Sand6n.

Västergötlantle Idrottsförbunals
förtjänstdiplom till Äl1an Ähllrvist,
Sten d.hlkvist, Gustaf Gustafsson,
Valdemar Johansson, John Karl6n
och Elof Rehn.

Västergötlanils Fotbollsf örbunds
förtjänstmärko I guld till Gustaf
Gustafsson och John Karl6n.

Västergötlands Fotbollsf örbunds
förtjänstmärke i guld och ema'lj
till Evert Sand6n, OIof Nilsson och
Gustaf Johansson.

Västergötlands Fotbollsf örbunils
stora diplom tiU Bengt Samuels-
son, Allan Ahlkvist, Sten Ahlkvist,

Medaliregnet i Slutarpe, IF
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SLUTARPS SAMHALISFORENINGS 27,e MIDSOMMARFEST

PROGRA
}IIDSOilIMARAFT{}N:
KI. 19.00 öppnas fest.en med musih.
Kl. 20.30 CLAES-GÖRAN och BOSSE BLUMENTHAL med

pianist.
21,00 FOLKLtrKAR.
22.30 CLAES-GöRAN och BOSSE BLUMENTHAL med

pianist.
23.00 IIOLKLEKAR festens slut.

}IIDSOftIilIAR,DAGINN:
I(1. 14,30 I(ONSERT av musikkårel l5z12n i Jär'uvägspar'

ken, varefter avrnarsch till festplatsen sker kl.
74.45.

med börion: midsommarofton kl. 19.00 *ir

midsommordqgen kl. 15.00

MIDSOMMA.EAFIION metlverkar :

Claes-Göran och Bosse Blumenthal med
pianist. Kända från TV och ra$io samt sin
stora succ6 vid förra årets midsommarfest'

IIIID SOM}IAR'DAGEN medverkar :
Muslkkåren Lyran, Herrljunga, med kon-
sertmusik. - tr'öredrag av kontraktspro.s-
ten Erik H. Malmensten. - Imitatören
Sör.en Berntsson, en av topparna i De
okändas revy. Behärskar såväI röster, ges-
ter som likheten perfekt, antingen dlet gäl-
ler Martin Ljung, Sven Jerring:, Nils Erik
Baehrendtz eller någon annan känd persons
röst, - Sång:ål'na >Teddy Bears> Rune Da-
vidsson och Kent Lundberg, även det ett
toppnummer från såväl De okändas revy
som Året Runts riksparadsfinal i Stock-
holm. * Revytruppen Knalleffekteh n1ed

ett nytt stråiande prog:ra,m, * Stens lek-
gäng svarar för lekarna kring midsommar-
stången båda dagarna,

Storslogno fesionordningor. Gommql och
ung hölsos völkommen till en trevlig fesf på
en noturskön festplofs. - Notionqlktöddcl
sqmt born under ]0 år fri entr6. - Militö-
rer i uniform holv ovgift.

Kornmitterade. , '-es1

Fmfihyg$srts $tör$ta hernbyUdsfesl
anordnos å FESTPLATSEN

TåttUavallen

I

0

Iil, 15.00
Kl. 16.00
Iil. 17.00
KI. 17.30
Ki. 18.00
Kl. 19.00
Kl, 20.00
Kl. 20.30
Kt. 21.30
KI. 22.30

inledes festligheterna med
Kontraktsprosten Eriii H.
KONSERTI\fUSIK.
>TtrDDY BtrARS>
LtrKAR FÖR BARN.
KONSERTMUSIK.
>TEDDY BEARS> och
KONStrRTMUSIK.

BERNTSSON.

FOLKLtrKAR.
Därefter foik-

musik"
Malmeusten,

SÖREN

SöREN BERNTSSON. Därefter
Revytruppen KNALLEFITEKTtrN.
lehar ti1l festens slut.

lltitlsomrriarfostli6hoterrra' iii'l''
i Slutarp

samlade trots helgens ka1la och

olrrstiga väderleh stor Publik,
c:a 1.200 persoller, vill<a bjöds
på unclerhlrllniug irv olika för-
mågor och även ha.de tillfälle
att deltaga i den traditionella
dansen kring midsommarstång'
en.

För midsommaraftonens un-
derhållning svarade bröilerua
Biumenthal från Stockholm i
ett par framträdande samt sång
sång och musih. Duon befäste
sitt från förra året goda rYkte
och cleras lecliga och choseft'ia
uppträdande slog an pä publi-
ken.

Under läsåret 1959-60
kommer nedanstående kurser
att i mån av intresse anordnas
inom Frökinds kommun: '

Sömnad, bokföring, svenska,
engelska, handelsräkning, ma-
skinskrivning och deklaration.

Närmare upplysningar om
kurserna iämnas av ordf. Bengt
Kjellstriim, te1. Kinnarp,197, el-
ter av yrkeskurskommittrins öv-
riga ledamöter.

Frökinds yrkeskurskornmitt6.

För midsommardagens mrtsi-
kaliska inslag svarade musikkå-
ren Lyran från Herrljunga, sorn
konserlerade i Jär'nvägspai'iien
innan den secLvanliga marschen
till festplatsen begynte. Dår itt-
leclcles programmet med ett an-
förande av kontralitsprost Mal-
mensten. För den lättare under'-
hållningen svarade artister frän
de >Okändas revy> i Göteborg.
ImiLatören Sören Berntsson till-
hörde en av topparna i denna
revy och i synnerhet hans imi-
tationer av Martin Ljung, Nils-
Erik Behrencltz m. fl.,var skick-
iigt utförda. Sångarna >Teddy
Bears>, Rune Daviilsson och
Kent Lundberg, även de topp-
nummer i nämnda revy samt
dessutom finalister i Äret Runts
riksparad svarade för' ett. par
framträclande av god hlass. För'
midsommardaEl.ens sista pro-
grampunki..sv*r'rade clen i vä.Uiän'
da rgvy{Är": lil ;ol " I(nalleffekt$}1>ti

;!.

KINNAR,P B_SLUTAEP B
0-0

Den som vanligt lokalbetonade
eservlagsmatchen mellan Kinnarp
rch Slutarp gav säkert valuta för
nträdet, då det var- lika mycket
Ltt höra sorn att se. Slutarp tog
nitiativet och var nära att göra
nål i andra min., men KinnarPs,
rålvakt räddade från mYcket nära'
Låll. Innan 4 min. avverkats ha.de
ilutarp ytterligare en möjlighet
,tt ta leciningen men Kinnalps I

1åIvakt, Hermansson, rusade ut I

ch täckte fint.
Efter 4 min. spei i andra halv-

rken hade KinnarP ett farligt ån-
irll mot SlutarPsmålet men fick
'rgen utdelning På någotdera,.
'rredriksson hade kanske sin störs-
a möjtighet att göra mål i elfte
1in. men blev då klart stängd.
{öjligheter saknades inte heller i
I och 22 min. för sarnme man'
,edan fördelades spelet På båcla
lanhalvorna men inget hände
rånsett att domåren HarY Thiel
rån Floby hade svårt att hålla
Delarna lugna och måste tillgriPa
n utvisning. Mätchen slutade

-0.

Utflyktsresa för de äldre i,
Kinneved, Vårkumla och Luttra 

I

var i måndags anordnad av Kin- 
|

neveds Röda korskrets, Denna
årligen återkcmmande resa
emotses av de äldre med glacl
förväntan och omkring 60 del-
tog i utfärden, som i 20 bilar
gick till Kungslena som första
resmål. Här besågs kyrkan och
det ståtliga Kungslenamonu-
mentet. I kyrkan sjöngs en
psalm och kontraktsprosten
Erik Malmensten läste 84 ps. i
Psaltaren. Före avresan från
Kungsleira bjöd rödakorskret-
sen samtliga på frukt.

över Tidaholm ställdes fär-
den till Helliden, där det efter-
längtade kaffet intogs och god
tid var anslagen för samkväm.
Röda korskretsens ordf., köp-
man Göran Sandin, hälsade med
några hjärtliga ord alla välkom-
na och vände sig då särskilt till
ålderspresidenten, sergeanten

:''rrr Bland gästerna visade sig brö-
erna Kal'I6n bättre än de andra
red sin stora rörlighet, emedan
(innarps bästa fanns i högerbac-
:en Ah1 och måtvakten Sture Her-
dansson. $tq F. L'

.r,1f;.'gpprn ;ie iKlas Hellgren från Vårkumla,



Tågindragning
även på linjen

mot Landeryd r

Tidtabellsskiftet vid SJ äger 
1

i år rum den 28 maj för såväl I

järnvägs- som busslinjerna. l

Samtidigt blir det även nY tid- |

tabell i de nordisha länderna 
I

och på kontinenten. 
I

Trafikinspektör J. A. Måns- i

son i Halmstad meddelar, att
len åya tidtabellen medför en
lel förändringar för Halm-
;tadssektionen. Tidlabellen här
har måst anpassås efter de vik- 

1

tigare tågen på södra stamba- I

nair och på Västkustbanan, vii- 
l

ket medfört en del smärre ju- I

steringar av anslutande tåg. En
del tåg av lokal karaktär har
indragits. De har i allmänhet
ersatts av iandsvägsbussar,
som ger bekvämare resemöjlig-
heter, då de framföras utefter
vägar med större bebYggeise'

Lanileryil-Falköping C

Liksom i övrigt har en del
tidjusteringar måst göras även
på denna bandel. Sålunda har
persontåget från Landeryd kl.
5.50 tidigarelagts till kl. 5.37'
Ankomsttiden till Ulricehamn
blir 7.26 och till FaiköPing C

3.30. I

Tåg 2630, som idag avgår I

från Landeryd kl. 9.47, har se- 
|

narelagts till kl. 10.18 för att 
I

minska övergångstiden i Lim- j

nared till Göteborgståget 504. 
I

fock kan tåget, icke läggas se- 
i

rare utan förtust av de värde- 
|

lulla anslutningarna i Falkö- 
|

,ring C.
Även en del minrlre tidjuste-

ringar har gjorts På övriga tåg
från Landeryd liksom beträf-
fande tågen, som ul.går från
Falköping C i rihi.ning Lande-
ryd.

På vintertidtabellen, d.v.s. fr'
o.m. den 1 sePtember, skaPas
en ny reselägenhei från Ulrice-
hamn genom att Persontåget
2631 (från FalköPing C 8.34),
sonr tidigare endast gått På

sträckan FalköPing C--tllrice-
L^€- ,,tcträckes till Tranemo.

Frökintls skolstYrelse
har håIlit sammanträde. Det av

synenämnden för skollokaler
oeh tjänsteboståder uPPrättade
protokollet föredrogs och i
åetsamma Påtalade brister och

som nöciiga ansedda reParatio-
ner och förbättringar besluta-
des komma till utförande. Bl' a'

skatl KYskskolan i Börstig om-

målas utvändigt och skolkök,
matsal, hemvårdsrum, lärarrum
och traPPuPPgångar i Kinne-
veds skola ommålas. En av rek'
tor instäild undervisningsdag
för bevistande av Pedagogisk

B5 år

dag godkändes. Beslutadgt utl I - 8b år fyiter den 15 augusri
samtliga skolbarn i likhet med I r. handlanden Vilgot Johansson,
tidigare skall kollektivförsäk- | Rosendal -.5111"""d: - J."b1t'i-"3,

,".Iriu timlärare i rektors uu- ll"-9T ä::t?99.1 ryy:y-:1-glli:ft;gare speceri- och diversehåndel i
delning under nästa läsår -för- llftffi;ö:;m nu överlåtits på"sö-
ordnades på nytt fru Lena Oftt- 

li "ät.'ilitig;-; 
a" ,r*" han först jord-

nell, Kinnarp. Till timlärare i ll brukare och senare- även slaktare'

Kinnarp, söndagsskolsekretera- | 

-

re Älgot Karlsson, KinnarP, och

oa(}0al}cocooooo

Sedan firma Bröderna Karls-
vid Kyrkskoian, Börstig, erhöll I f.9"t Plastväveri i Kinnarp hos

folkskollärarinnan Lilian Kallin I länsstyrelsen anhållit om pröv'

- 
I c:a 100 kvm. med VC önskas h1

re Algot llarlsson' Alnrrafp' uuu | |

herr Ivar Andersson, Gunnes- | | Fastighetsförvärv'

torp, Börstig. Till e. o. lärare | | Sedan firma Bri

Fastställda stadgar. 
,....' . I I Ring tet. z0B Kinnarp.På därom gjord framställnins I I

nytt förordnande och likaså | ninf a;r bolagets rätt att för-
fårordnades folkskollärarinnan I värva fastigheten Hassla öster-

Inger wickström till lärare vid I sården 1:19 om 1204 kvm. i Kin-

Ekärps skola. Att vid årsexa- | neveds_ socken, Frökinds kom-
I ,rr*r 

^i 
Börstig ha.ndhava utdel- | *ull ,h?" länsstvrelsen i nu

ningen ur ol6nska donations-i meddelat.beslut förklarat"fas-
iorräu" valdes fr-u Elsa Anders- | tigheten ifråga vara av sådan

son, Börstig, och skolstyrelsens, beskaffenhet, att bolaget får
v. ordf. Stä arrtqvist, Slutarpi förvärlra densamma'

skolvaktmästaren rnge gckerl! tqf,q- l+

lid beviljades begärd tjänst1e- I 

-

dighet och semester under tidett I T .T ..
lä1ä'1Ti':emesler ""*;;"";l FlästarLäsningen under

Ifsfe/foeo fastställdes,_enligti tru,r 4 tln 12 år, köpes omg.
ItOtjanae höstterminen 22 ars. | - ' --.
I -19 dec. *ea to'aagä"-;"; 1-t I tet' Kinnarp 105'

I och 13 okt., 14 nov. och 14 dec., I Arne Setterberg'

1vårterminen 9 jan.-9 juni medl.:
I lovdagar 25-27 febr., 21 mars, I

l;;:;il;ft (påst<tov).r+majil n KA Lioch 4 juni (Pingstafton). I å* \-/
L- 

-rl
har ,länsstyrelsen fastställt

Frökinds kommun. i På måndag inledes e:t- .serie
måndagskväIlsmöten i SlutarPs

: missionshus' Det är en gammal

stadgar för Kotarp-Krokstorps I >Spel_eron> titt Slutarps mis_
vägsamfällighet i Kinneved. I iionstrus.

I I tradition att man varje höst skall

Fotboll I 
i;åt{i+Tiflål:l,{dfåiå}l

SlKF-kretsen höll
gfol möte i Kinneved.

SLKF:s kretsmöte i Kinneved i
söndags inleddes med guds-

tjänst i Kinneveds kYrka, där
kontraktsprosten trrik Malmen-
sten predikade över 'dagens
text. Kyrkan var till trängsel
fylld av åhör'ale.

Efter gudstiänsten vidtog
själva kretsmötet, som höIls i
förenngslokaien i Slutarp' där
mötet var gemensamt med Cen-

terpartiet. Där serverades
kyrkkaff et, varefter landstings-

Tångavallen, Slutarp I gg !4"g och vittnesbörd.

Lördagen den 15 aus. kl. 17.30 | r,uciafest i slutarp
Norra Västgötaserien: I tUt aut på onsdag kl' 19'30' då

MULLSTö rr,-sl,uraBps rF' I l-"$"P3.""13 i..9p:.lLII-::-n

hansson och Ing-Britt Ekblom

Johansson från Murum, som vi-
sar bilder och berättar om sina
;upplevelser som FN-soldat i
Gaza.

L

-*,"nå | slu inbjudits till Föreningslo-

Söndag kl. 10.30 
11J"1 I kalen, där det blir Luciatablå

rrädets rF B-stutarps rn n | 3cli 
man fT"tvti,11.t]lt l^:",'.t'

I kuäll
spelar

Cool Candys
upp till säsongens sista

DANS i SLUTABP.
ptq

fiöraatinins
på Grenslund, Slutarp, hos Axel
Leifler, tel. 240 0? Falköping,
lörtlagen ilen 3 okt. 1959 kl. 1?.

Till högstbjuclanele försäljes
3 st. hälsokontr., bet. ungsug-
gor, 1 st. tjurkalv, 4 veckor,
15 st. 1Z-veckors hönskyckling-
ar, 1 st. tank, rymd 1.500 1., 1
st. gummislang, c:a 50 m., nytt
stängselnät, c:a 150 m.

Kontant betalning.

Aktuell månilagskväll i SlutarPs
missionshus.
Det första mötet i höstens se-

rie >Aktuella måndagskvällar>
hölls i måndags i Slutarps mis-
sionshus under medverkan av
kontraktsprosten Erik Malmen-
sten och Kinneveds kYrkokör.

Mötet inleddes med unison
sång, varefter pastor Enok
Magnuson välkomsthälsade och
särskilt riktade sig till kvällens
talare och sångare. --'

Fotboll
EiTNNDMO, KINNARP'

;öndagen den 6 sePt. kI, 14'30'

N. Elitserien
ULVÅI(EBS IF /.r
KrNNAriPs m r8)'l

Iör att beretla julglädje
åt Cp-barnen

rå Bräcke-östergård har skol-
rarnen i klass 2 i Slutarps skola
parat ihop 42:50, vilket belopp
om gåva översänts till Göte-
orgs Diakonissanstalt, varun-
.er . Bräcke-östergård lyder.
iven i Kinneveds och Vårkumla
:yrkor har koilekter upptagits
ör samma behjärtansvärda än-

'.11
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\iÄf.E{@MNA gnF,[ K.&I$qffiATEqöTE I T\f-S.qnEhtr, Fann<öping'
fredagen den 30/10 X959 kl. 20. trams ffitrn Eertnaoåds n<vartetit"

Mediemskontroll. Kirameveds SA"U-avd,

--zrlto-s4.
z4lto:s4-,

Kfrmmmrffi

mfrssnmmsffius
Älla Helgons dag kl. 11 guds-

tjänst" Pastor Nils Funke med
fru. Söndagen 1 nov. kl. 10 söm-
dagsskoXa.

Alla varmt välkonrna l

-KINNEVEDS pastor:at: Vårkum-
la kyrka lörd. 11 högm., Mal-
mensten. Sönd. 14 nattvards-
gudstj., Malmensten. 

- 
Kinne-

veds liyrka lörd. 19.30 vesper,
Malinensten. Sönd. 11 högrn.,
ssk., Malmensten. 

- 
Bac,r<går-

den, Vårkumla, hos Karl Jo'
hansson månd. 15 andaktsst.,
1\{alillensten. 

- 
I,iden, Kinne-

ved, hos Joha,'.n€S'- Johansson
månd. 19.30 andaktsstund, IIaI-
mensten. - Hrrleg., Vårkumla,
hos PauI Johansson torsd. 19.30
anda^ktsstund, .Ilalmensien.

FA-LEYGDENS IOK,AT
r'dag, torsdag', och i mor-
;on, fredag. Varje dag två
öreställn. kl. l-8.00 och
0.00. Eiljetter fr. kl. tr7.00.

FIOtsY
)rdenslruset söndag 1- nov.
:1. 18.00 och 20.00. Biljetter
r. kl. 1,7.00.

STUTARP
'örening'shuset måndag 2

ov. kl. 20.00.

GROLANDA 3/11

Aktuetrl månda,gskvåi,ll f, Slutarps
Missiollsh$s,
Kapten Hedvall och soidater

från FräIsni:rgsarmdn, F"alköping,
svarade för programmet vid hös-
tens sista möte i serien >>Äktuella
måndagskvällan> i Slutarps mis-
sionshus.

Pastor Enok Magzruson läste
som inledning ur den l:sta psal-
men i Psaltaren om >De rättfärdi-
gas sällhet och de ogudaktigas
undergång>>, varefter kapten IIed-
vall övertog ledningen av mötet.

l"rälsningssoldaten, fru tsrandt,
vittnade och sjöng och kapten
I{edvall berättade om den andli-
ga verksamheten i övre Norrland
och gav några intressanta glim;
tar från sin tid där som officer i
F rälsningsarmdn.

Kvällehs gäst, den blinda. nnis-
sionären llosa Zetterberg, gav ett
personligt fåirgat vittnesbörd som
icke lämnade någon oberörd. Te-

lmat för hennes budskap var >>Bun-
den vid Jesus. br:ukad av Jesus
och bevarad av Jesus>>. Missionär
Zetterberg var lärarinna i Sträng-
när når hon blev blind. Sedan
fick hon sitt arbete inom FräIs-

lningsarmdn, där hon har verkat
bland döva och blinda. Hon har
också besökt fängelser och sinnes-
sjukhus och spritt glädje och ljus
inom dess murar. De sista fYra
åren har hon verkat som >inri-
kesmissionär> i T.ärarinnornas
Missionsf örening.

Det välbesökta mötet avsluta-
des med sång och bön. Kollekten
tilt F"rJilsningsarmdns verksamhet
inbringade 44 kr.

z4o -54 .
Kimmarps ffrissiomshus"

Pastor Nils I'unke med fru talar
och sjunger i den gudstjänst, som
håIles i Kinnarps missionshus
Alla I{elgons dag kl. 11. Få sön-
dag hålies söndagsskola i vB,nlig
tid.

Div. V Norra Västgötnserlen
T'öreboda IK
Trädets IF
Mariestads Ätrfr'
Mullsjö IF"
Slutarps IF"
Våmbs IF'
TFK Karlsborg
Tidans IF"
Kinnarps I!" ^^tuarierd-rn Zqlto'fq-

Div" Vtr Norra Elitserien
IFK Skövde
Bllkstorps AIK
Ulvåkers IF
Lundsbrunns fF
Leksbergs IF'
Valtorps IF"
Äxvalls IF'
Sandhems IF'
IF"K Skara
Trolmens SK
Floby IF
Serieförslagen i övrigt är värda

att ta del av oeh samtliga tycks
vara de bästa tänkbara. Tag bara
en titt på Norra Västgötaserien
och gena,st finner man att en verk- |
lig thriller kan rullas upp när det I
stundar till spel. En serie med Ifärg tycks det eller vad yttras Imånne i Slutarp, Trädet och IKinnarp? Eåsse" 

I
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Kin::arp, hiili rxltrurln;nännen i
$kar*rbnrgs'.,lins $la.hi.eriför-
ening. Efik l-ilr$ön, $kara, etl
med ljrrsbildr:' jl1us1.r'erat anfö*
riin.l{1. virr'\'iri sl:r}il t.rior;.grnisn-
ti(]D{.;is,'l;1,:i ::i'irr,:r,rl,: :r:l o:1

mi"{rli{rt iii:rri,i;:lrrrric iiil.1. ire-
rör'.Jcs. lllii11'J 11- hiill iiiå'nr;j$ia-
l"{) A]r';,t:' f-}rlr'liillijOll. iiliijvrle,
r.t1 mcil slriri:i in{i't'.qfr :r hiil i-
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ön*kvärtlirefen v *tt sk*#*-
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Till Fahrik0r larl Andersson tn, fttt

HJÄRTLIGT TACK FÖR JULPENGARNA.
Personalen.

Till AB Kinnarps loxtilindtt$lri
får vi härmed framföra vårt hjärtliga tack för den trevliga jul-
festen samt för j'lgåvorna' 

samiliga anställda.

Taeh
TII,L FABRIKöR MANND RUTMAN MED FRU

ber vi att få framföra vårt varma tack för julgåvorna'

Samtliga anstiilltla.

IIjärtligt taek
till postabonnenterna å linjen
Kinnarp-Hålsäng för julgåvor-
nt

Webster Mar:tinsson.
Lantbrevbärare.


