
person.

f Kinneveds församling.ulP- 
ll utftirae därefter på orgeln J. S.

gick den sam,mlnlaq{a kollekt- ]leacirs >Det garntä år förgånget
sumrnan t\lt 6.702t26, ,*::"-: lla"", varefter kyrkklockorna
riks- o. stiftskollekt* :,2:7,2u., ringde in d,et nya året och de_
o. församlingskollekter 1.879:36 j ..r,irr.t. brtu* 

"iturt;ånst 
avslu-

Kollekterna i Kinneveds pu"- I 'lHt"-tu- bliv kvar hos oss, ty
torat under år 1959 ,tppii.t I det .lider mot aftonen> 

.samt
till 8.9?8:01. Förd'elat ;å-;""- | minde om.de under det gångna

toratsborna blir det 7:f+-perl året avlidna.. församlingsmed'

varav kr. 389:86 titt ändam-ålii;;"; il;tjänsten rned att
inom egna församlingen.^5"1- i kantor "xj.tt*t"o* 

som posilu-
lektsumrna per person 6:29. 

I ai"* 
"tfO"a" 

Ad,agio a-moll av
I Vår'kumla uppgick kollekt- I Bach.

summan till 2.275:75, därav i
riks- o. stiftskollekter 1.?93:70 | Kvrkorådssammanträden i Kin-
och i försanilingskollekter I -:::: rrÅ*r----^r^
iää'or,' dä"^""ääliä";ii;;;: I neved och vårkumla

mål inom försarnlingen. Kol- I Till kyrkovärdar för fyraårs-
lekt kr. 13:- per person. Un- | Period,en 1960*1963 har i Vår-
d,er år 1959 har de största kol- | kumla omvalts kyrkov{i,rdarna
leklerna tillfallit Svenska kyr'- | Erik Bohman, Slättäng, och
kans hednamission och stifts- lNils Johansson, Korsgården.
gården Flä,mslätt. I I Kinneved omvaldes kyrko-

X'järde kvartalets kollekter I värden Ragnar Johansson, Slut-
uppgick i Ifinneved till kr. I arp, till kyrkovärd och nyval-
2.869:86 och i Vårkumla till kr. I des hemmans,ägaren Herbert
828:05. lAndersson, Alairp, efter kyrk-

värden Niis Johansson, Väst-
arp, sorn lämnat ky'r'korådet ef-

Fröklnd

Goila kollskter i Kinnevetl och
Vårkumla untlor 1959

båda församlinga,rna 214 kr.

Nyårsaftonens vigila i Kin-
neveds kyrka blev en stäm-
ningsfull högtidsstund för den
församlade menigheten. Kon-
traktsprosten Malmensten höll
en kort predikan med utgång
från Emma;r.rslärjungarnas bön

Jul- och nyårshelgernas guds- l:lo' ::",1 '''
tjänster iKinneve.r och lHär"1,r1.#TrXJ""-#'fft::il

otto'r höUs i Kinneved och en lsogudstjänst i Kinneved hälsa-
i Vårkuimla, Kinneveds kyrko- l,^ 1-^-r_^r_!---.^_!^_- rr^r_--^.^
kör under kantor e."ät'i<iäil- ld" kontraktsprosten Malmen-

ströms ledning ,rnedverkade och lsten den nye kyrkovärden och

Vårkumla lkyrkwåird.
har varit välbesökta. Två jul- i Efter nyårsd,agens högmäs-

sjöng Stiila natt. Frosten Erik l de tre nyvalda kyrkorådsleda-
Malmensten talade vid de båda lmöterna varrnt välkomna till de
första ottorna över ämnet nya befattningarna och taekade
>Stillheten inför julens under> ,l__ --_-"--.
och vid den sista o"å ä*".t den avgående kynkovärden och

>Det tröstrika namnet och den d,e avgåencle kyrkorådsledamö-
trygga harnnen>. Kantor Kjell- terna för deras insatser till för'-
ström spelade som postludium samlingens och kyrkans from-
>Hjälp mig Jesu godhet prisa>. rna.
Kollekten till tr'lämslätt upp-

fät"l'|fi5|*1,.ff1*X:ffl,|i'i rorsta iulen firad
i Frökindsgården

Tredjedag jul hölls söndags- I ^ , -_^.
skoians julrest i vå"r.ulia "["- l-,3t^^":'-f]1 n*]:i,:117
Ia. Efter psatmsång pr#;; ]iins oc| g]ada förvän'tningar'

prcsten Malmensren ö;;^ä: l1",:":::::a1':"å 
"i: "-TT:s'ens hösmässotext. ;;;"f;" -ll*-*u"1111 

beredde sis att fi-

drack de äldre kaffe ".;;;;: 
ra sin första jul där' Hernmet

non'eaft. Bar,ren s:o"e i;rit"- 1.fade. 
stämningsfullt 'och fest-

gel och prosten raste E""rr.rai- j ligt julprvt'",3o,1:,":,o"?lT:1-
;;"ä;;tä;"-;;;;;;;l 9"" .".**'. Gunhilds lednins'

cLelacLe ut sottepas"".'^;;;"1;; I TT ti""tllS':"* 
,t"1?.T::1":

tackade sin medhjälp";" 
-;; d".g"yT och rnatsal' julkrubiba

litlkrass,en, fröken nti' xåri.- i och.julkvrk",it*! i1ii]."lj
son, Huregården, för #nn; i;-r ra juldekoratl?i:f-i11:.1* S
satser för söndas;sskolan och :a.rT och t* 

"1::9:l?11"s:"!^:
tackade även syförening"", -"* l"t-"jt91t1". eftermi'ddag efter

så beredvilligt bakat ;;' ;;: kaJfedrickningen samlades man

nat med aut rör *"',::f:{l $l"l*,"t$""1;ä:,#t*;,.å?:iTjulfesten samt skänkt gottpä- lllk rvralmensren 
-pr-eur6aue' '

TilI rektor öhrnells orgel- |sarna. . _l

och gemensam psalmsång.

ackompanjemang sjöngs Jul-
psalmer. Till alla 'de gamla och I Prisrrtdelnirrg vid UV-kårens och
hemmets personal utdelad,es så | juniorernas iulfest i Kimrarp.
julgåvor från de kyrkl. syför: I Förste pristag.åren i UV-kårens

bets julhälsning samt en stor I i,e, som var en fticka, trade saålat

eningprna i Luttra, Börstigs, I Poängtävtan under år 1959 fick
Brisrnene, Kinneveds och Vår'| :lg i1"1'-"t!-".1. '. 1,öld?8'1 mottasa
kurnla rörsamiingar - en stir- | ill'",t"i;""-å}i'"få?oå*ff JJrål

fmkt- och gottpåse till var och | 208 poäng. Två andrapristagare,
en. Senare på kvällen kom tom- | :jl5"J.1id"3illnå!1.1e0 q9ä1c'
ten och delad,e ut öv 

I - - . I fick även mottaga priser. Untler
I]9. 1l: I t<väuens lopp beitämdes på uV-

klappar. Många enskilda och I arnas bestämda.önskan, att förs-
för:enin,gar har kommit ihåg de I ta priset i UV:s poängtävtan un-

julsaker att pryda hemmet med I ning och 
^ett 

kort tal. Traditionellt
äch Slutarpi 

-ocn 
viärkumla i ::: ::\'11"1^Yll9J1'lg:.j$t q-

kyrk r. syr öre nin g ar h "; " 
k t; k; I ij,l ffil *å.-åå1, 

-:l?ååH]"fJ; 
?,ij:

s,känkt vackra och värdefulla I 
I riict<grupp, uppläsning, bibellå"-

vard,era 50 kr. till julpynt 
- | äIdrar utföli till äe senares för-

allt vackra bevis för omtanke I del. Jull<lapps-utdelning var
om !'rökirldsgården och dess | , kvällots sista proS:rampunkt'

I Under innevarande allmännapenslonarrer' |, bönevecka hålles på trettondeda-
I1

Tisdagen efter jul hölls jul- | 
' Sens förmiddag gudstjänst i Kinn-

_\ +A_ ja ao*ro ,,^-. *1,^- | arps missionshus. På fredagskväl-fest för de gamla, vari.även I i"ri";h" ät orfenuigt möte hos
Celtog socialnämnd,ens ledamö- | tva, Gustafsson, Solbacka.
ter och präste,rna från Frökind

gamla till julen med blommor L1": T. 1969. 
också ska vara en bi-

öch gåvor, år. u. Ki"',.*uu,-1_:- I H .??iå"J;ftfiä"ff1"åX?"ffå:
da Kors och missionsf,örsamlin- I ä ii;åä"n den 19 jan.
gens ungdomar. Affärerna h{ 

| 
: vid fesien förekom sång av en

rn. fl. Dessutom hade inbjudits | , ,.
å" ähä "å* il'll;; I Kinnarps IF

dina händer>. omramad av I f . I

liå1,11';"ä#;*.r'ä1j.1å,1ä. I tnlrepren00

syster V,lola, Vilskegården. I håller årsmöte i lokal Vinternv
Festliga kaffebord stod d,ukade I söndagen den 10 jan. kl. 14.00,

L".f"H[:] .ir""äåf'Tffiä: I Kr. 1e.s0 sAMKVÄM.

alla välkorntta tili julfesten. I Alla mecll. och ortens damer
Kyrkoherde Henning Anders- | inbjudes.
son, Börstig, höll en andakts- | Styrelsen.
stund med utgång från ordet i l:
Dav,idspsalrnen >Min tid står i I

lämnade nejlikor från social- i ,

nämnden. Han tackade även | ' Frökinds kommun i Skara-
komrnunalkassör Våring, som I borgs län infordrar härmed an-
vid årsskiftet lämnar social- l:bud nå utbyggnad av c:a 1.?00
nämnden, för hans insatser för | 'm' vatten- och avloppsledningar
tr'rökindsgården. Tal hölls även | .i Slutarps stationssamhäl]e.
av herr Våring, som uttalade I Entreprenadhandlingar erhåI-
den förhoppningen, att julfes- | 1 

les hos ingenjörsbyrån Viak, 
]

tern,a på 3'rökindsgården skulle ll Västra Storgatan 7, Jönköping, 
]

bli en vacker tradition 151 ll tel. 191 9b. 
I

framtiden. Vidare talade riks- 1l Handlingarna skall återst,äl-l
'dagsman Gunnar Larsson, ll 

las i komllett och oskadat skick I'Luttr,a, och herr Ragnar Göt- ll senast 5 dagar efter anfordran. I'lind, Göteve. Prosfen Malmen- ll I annat fall debiteras anbuds- |

sten tackade på pensionärernas 'j räI<naren en avgift av 100:- kr. I

vägnar syster Gunhild och I Skriftligt, förseglat anbud, på 
|

överlämnade från dem en pen- f 
omslaget märkt >Anbud på vai-l

ninggåva. Syster Gunhild tac- | ten och avlopp i Slutarps sta- |

kade rörd för gåvan från de I tionssamhälle> skall ställas tili I

gamla. Efter ytterligare sam- lärbetsutskottet för vatten och I

kväm kring gottbordet framför f avlopp i Frökinds kommun, adr. I

den öppna brasan avslutades lhr iröpman Bengt Samuelsson, I

jutfesten med aftonbön av dia-|Slularp, och vara arbetsutskot-|

rinnan syster Gunhild och över- | VATTEN OCH AVLOpp

kon Anders Karlsson, Börstig, i tet tltttranOa senast den ?b jan.
1960. Teiegrafiskt anbud skali
åtföljas av skrittligt anbud se-
nast 24 tim. efter anbudstidens
utgång.

Fri prövningsrätt förbehålles.

Slutarp den gO Oec. lSfS.
Arbetsutskottet i Frökinds

komrnun.



Tlrr.ok
Varrnt tack för jul- och ny-

årsgi.r'orna vi fått mottaga arr
abonnenter vid Kinnarps tele-
station.

Förestånclaro och telefoqister.

Johnssons Baöilf
I SLUTARP

önskar alla gamla som nya
nya kunder

!]TT GOTT NYTT ÅRI
Tel. 151 Kinnarp.

Ett hiärtligt tack
till postabonnenterna på linjen
Kinnarp-Halsäng för julgå_
vorna.

Webster Martinson.
Lantbrevbärare.

-

Fröktnd

En stor rnissionskoll 
"orqlt 

-6tl'

inflöt vid trettondagens guds-
tjänster i Kinneveds pastorat. I
?iinnarp blev kollektsumman
1.325 kr., i Vårkumla 375 kr.

X{.}'rkokassörer valda i Kinne-
ved och Vårkumla.
Kinneveds kyrkoråd, pasto-

ratskyrkoråd och Vårkumla
kyrkoråd hade i måndags sam-
manträde i Kinneveds präst-
gård. Till förvaltare av Kinne-
veds kyrkokassa med därtill hö-
rande fonder omvaldes f. kyrko-
värden Nils Johansson, Västarp.
Till kassaförvaltare i Kinneveds
pastoratskassa, boställskassa
samt prästlöne- och kyrkomusi-
kerkassa med därunder sorte-
rande fonder omvaldes f. folk-
skolläraren Axel Nilsson, Kinn-
arp.

Till förvaltare av Vårkumla r

kyrkokassa med därunder hö-l
rande fonder omvaldes lantbr. l
Karl Erik Eriksson, Backgår- j
den.

Frötrcflnd
LÄSNINGEN

vid Frökinds skolor börjar lör-
clagen den 9 jan. 1960 kl. 8.50.
Skolskjutsar i vanlig ordning.

Rektor.

Tjurkalvar
SRB, i olika åltlrar, godkända
för avel, till salu.

Tel. 40 Kinnarp.

KINNARPS IF VALDE
TVÄ NYA I STYRELSEN

f söndegs hölt Kinnarps fdrottsförening sitt årsmöte. Or<tf)
Gösta Gustavsson hiilsa.de de närvatanrle vålkomna. Till ordf. och
sekr. för årsmötet valtles sittande Gösta Gusåavsson och Bengt
Andersson samt Folke Larsson till pressreferent, l4h_6A,
Vidare beslutades att förening-

en liksom tidigare skulle tillhöra
Svenska Idrottsförbundet, RiXs-
idrottsförbundet, Fotbollsförbun-
det, Gångförbundet, Skidförbun-

1 det, Gymnastikförbundet. Väster-
I Bötlands Idrottsförbund, Skara-
I borgs- och Falbygdsalliansen.
I Vid styrelseval fanns ingen som
I ersättare för ordf. Gösta Gustavs-
I son som så många år suttit på
denna. post. Han önskade nu ent-
ledigande från densamma medan
Ivar Gustavsson omvaJdes tilt vice
ordf. John Franssons avsägelse
blev så småningom hörsarnmad
och till ny kassör valdes Åke An-
dersson, även Bengt Andersson
fick efter många år som sekrete-
rare sin önskan uppfylld att avgå
och som efterträdare valdes KjäIl
Johansson och slutligen valdes till
suppleanter Äke Torstensson och
Håkan Silvander.

Revisorernå Elon Ärvidsson och
Rune Grahn omvaldes med Åke
Torstenson och Gerhard Frisk som
ersättare. Till iordningställande av
fotbollspiänen för matcher, bestu-
tades enl. föreg. års system med
lista samt kontroll av lagledaren.

I festkommitt€n invaldes F!em-
ming Torstenson, Åke Torstens-
son, Sven Ähl, Åke Ändersson och
till uppbördsmän Kurt öhman,
Kurt Johansson, Stig Fredriksson
och Göran Grahn samt till biljett-
försäl.iare Georg Johansson och
Carl öhman. Som materialförval-
tare omvaldes Sven Larsson och
Lars Westerberg.

Beträffande Fotbollsektionen
föreslogs att densa,mma skulle be-
stå å.v endast 3 personer vilket be-
vlljades och de uttagna blev Ivar F. L.

I vänskapsmatcherna har 12 slutat
förlust med en målskillna<i på 55-32,

Lars Westerberg .. ......:..
Göran Grahn
ItJ Seidler
Bo Johahson
Uno F risk
Äke Torstenson ....

Sven AhI
Kjgll Johansson ....
Torsten Thomason
3'lemming Torstenson
GöstaAnderson....
Ove Ek
Äke Anderson ....
K.G.Johanson....
Öfiten Ändersson ..
Bo fvarsFon
Egon Martinson ...
Karl-Gustav Ahl . .

Gustavson, Allan Johansson och
Stig F redriksson.

Att svara för föreningens inköp
vaides vice ordf. Ivar Gustavsson
och kassör Åke Ändersson. Trä-
narfrågan bordlades till särskilt
möte fred den 15 jan. å Kihnarps
pensionat, då särskilt alla fotboll-
spelare bör närvara. Då inga yt-
terligare frå.gor förelåg avslutades
mötet för en paus till kvällen fest-
ligheter.

r..agledare fvar Gustavsson ut-
delade belöningstecken till fot-
bollsspelarna som fått kämpa i
knivskarp konkurrens om serie-
segern, varefter han uttryckte sin
tacksamhet för deras prestation
och önskade spelårna lycka till i
fortsättningen. Diplom utdelades
för pojklagserien 1957 där de vär-
defulla poängerna låg i att flera
spelare som avhämtat utmärkel-
sen för elitseriesegern återfanns
bland de diplombelönade. Ordf.
Gösta Gustavsson fra.mförde sitt
tack till de två avgående styrelse-
ledamöterna John tr'rans$on och
Bengt Ändersson för det arbete de
nedlagt under årens lopp och häl-
sade Kjäll Johansson och Åke An-
dersson välkomna i styrelsen.

Sven Ändersson sjöng Nacka
Skoglunds melodi till hyllning för
fotbollen till den alltid så välspe-
lande Brors trio som aldrig sviker
föreningen vid dess festligheter.
Visan var sammanställd av den
som arbetar i det tysta och hälsa-
des med väldiga applåder. Dess-
utom sjöng Majbritt Johansson
och Flå"kan Silvander mycket upp-
skattat till samma orkester, var-
efter dansen fortsåtte tills festens

med vinst, 1 oavgjord och 4 med

Seriematcher Vänskap Mäl

77 11

15 34

725
16

72

10

10

10

9

8

,1

1

1

11 3

9-
ID

8-
915
7-
9-
TD

8-

F;

lfinneueds $Llf:aud,
håiler ÄRSMÖTE onsd. den 13
jan. på Källedahl, SlutarP.

Program: förhandlingar och
tävlingar.

Styrelsen'

tataci atoatooooaoooof ocloeaot

DANS
i föreningslokalen Slutarp,

lörilagen tlen 9 januari kt. 20.00

* MUSIK: COOL CANDYS *
Extra buss avgår från Falköpings C kl. 19.30 samt åter efter
dansens slut.

ocogaotocooogqt(}coloc$$ooooo(}

TACI(
qlroo-

Till AB Kinnarps Textilindustri
få vi härmed framföra vårt hjärtliga tack för den t,revliga jul-
festen, samt för julgåvorna, som vi fått mottaga.

Kinnarps A-lag har spelat 35 matcher under 1gb9, varav 18 är serie
och 17 vänskap. I seriematcherna har 19 spelare deltagit och samlat
24 poäng med 42-26 i måtkvot, vitket räckte till serieseger I Norra
Elit. Av seriematcherna har 10 vunnits, 4 stutat oavgjort och 4 för-
lorats.

-tö

18

18

IO

16 1C

\4

Kinnarps IF

- | infinna sig mangrant.
Styrelsen.

STATISTIK öVER KINNARPS FOTBOLL

, Ärende: tränarfrågan och
-l planfrågan.
- I Medlemrnarna uppmanas. att

Samtliga anställila.

=_-l



om skyldigheten att under ja'

har tillställts samtliga förutva-
rande hunclägare.

Nytillkomna hundägare äro
skyldiga att anmäla innehav av
hund, vareftrer inbetalningskort
översäncles även till dessa.

Underlåtenhet att inom behö-
rig lid göra anmälan om skatte-
pliktig hund meclför bötesstraff
och förpliktelse att erlägga dub'
bel hundskatt.

Frökinils kommunalnämnd,
Kinnarp.

KINNARPS
tl,llsstoNsH t is

$öndag kl. 10 Söndagssholan

ende:
13/3 Herrljunga SK b
20/3 Floby Ix'b
27 13 II.II Ulricehamn b
10/4 DM-spel b
7 och t8/4 vakant

Fröktnd
ltllt- WJ ,

Kinneveds SlU-av-lelning
höll i onsdags årsmöte På Kälte-
dahls kaf6, SlutarP. Av styreisens
årsberättelse framgick, att avdel-
ningen haft 10 Protokollförda mö-
ten varav en ungdomsträff, en
familjefest, två Mem-aftnar, två
ka.mratmöten och ett kretsmöte,
att avd. anordnat täviingar rrlecl
218 deltagare oah varit represen-
terad i krets- och distriktstävling-
ar. Medlernsantalet var vid års:-
skiftet 117.

Styrelsen för år 1960 fick föl-
jande utseende: ordf. Harts An-
dersson, sekr. Gudrun Andersson,
v. sekr. Marianne l{ermansson,
k&ssör Karl-Erill Eriksson, om-
val, bitr. kassör Stig Ragaarsson
omval, suppl. Roland llermansson'
Kurt tr'ilipsson och Karl-Arne
Bertilsson. Som revisorer omval-
des Harry Göransson och Stig

Kinna,rps missionshus,

Under allmänna böneveckan hår
flera sammankomster hållits i
Kinnarp och Slutarp. En del mö-
ten har varit förlagda tiil olika
hem. Medverkande predikanter (

har varit Henry Änderssori och
Alg'ot Karlsson.

Vid gudstjänsten i Kinnarps
missionshus på söndag kl. 11" pt'e-
dlka,r distriktsföreståndare Gus-
tav Haåg och Bengt Johansson j

sJunger.

Slrrtarps.IF tbh -go'

börjar fotbollsträningen nu på ti^s'
dag och i likhet med föregå.ende
år komrner Ingemar Ungh att fun-
g:erå som tränare. x'öreningen del- t

tar i DM och möter i första mat-
ctren mutkSö borta 10 aprtl. I hån-;
delse av vinst får laget sed*n mö-'
ta segraren i matchen Larv-Flo- "

by 18 åpril.-Progrämmet har följande'utse-1

Fröktnd
Lll t- Åo.

ltullsjö Folkhögskola sänder re-
presentanter till Kinnarp.
Vid eftermiddag:ens möte i

Kinnarps missionshus förra sön-
dagen predikade .pastor tr'unke
med text från 2 Kor. 4: 1 och 16.
Flera sånger utfördes av pastor
och fru Funke. Algot Karlsson höl|
inledningsanförande. En god kol-
lekt för missionsverksamheten in-
samlades.

Nästa söndar kL. 17 blir det
ociiså möte, då en grupp elever
från Mullsjö Folkhögskola ger ett
program med vittnesbörd, sång
och musik.

Kinnarpsjuniorerna planera,r.
Juniorerna i Kinnarps missions-

hus hade i tisdags kväll sitt förs-
ta möte för året. Det blev ett mö-
te, då en del av verksamhetspro-
grammet för vintern dryftades.

Det bestämdes att juniorerna i
Kinnarp inbjuder juniorförening-
arna i Brismene, Börstig, Åsarp,
Slutarp och Sandhem till en träff
måndagen den 15 febr. Program-
met för denna träff skisserades
upp i stora drag.

Dessutorn kan nämnas. att ju-
niorerrra på söndag efterrniddag
anordnas en skidutflykt med sarn-
ling vid missionshuset ,kl. 14.

Unga viljor i Kinnarp har sta,rtat
för år 1960.
I tisdags eftermiddag startade

UV-kåren i Kinnarp sin verksam-
het för det nya året.

En nyhet för UV-kårens pro-
gram under vintern blir ett försök
med mnsik i anslutning till Carl
Orffs id6er. I övrigt blir det i stort
sett €famla bepr'övade linler sum
kommer att föIjas.

Unga Viljor i Kinnarp har jäm-
te en del andra UV-kårer inbju-
dits till Sandhem den 1 mars. {lch
nu på söndag deltar ocks:i UV-
arna i den skidutflykt, sorn är p)a-
nerad att starta från missionslrr.r-
set kl. 14 och för vat.s r.rpplä.qg-
ning redogjordes vid Uv-arnas
möte.

Slutarp, sammankallantle. Vid
sammanträdet meddeiades att
lärarna titl representanter i
skolstyrelse4 utsett Bengt Kjell-
ström och Thora Petersson med
Anna Sandin och Alice Larssoq

jl som ers.

li En framställning från skol-

lmans med sina klasser och har
dessutom t,illsyn över tredje
o. fjärde klasserna. övriga klas-
ser vaktas varje ilag av en lä-
rare. Lärare som önskar delta-
ga i skqlmåltid skall ersätta
denna med kr. 1:25 för varie
måltid.

Slutarps juniorförening

har haft årsmöte under ordfö-
randeskap av pastor Henry An-
dersson, vilken också inledde
med en kort predikan.

Verksamheten har bedrivits
efter de vanliga linjerna med
ett enskilt möte i veckan. För-
eningens medlemsantal är 17.

Räkenskaperna för det gång-
na året hade omslutit 961 kr.
med en behållning i kassan av
462 kr. Årsmötet beslutade om
ett ansla"g på 150 kr. till mis-
sionsförsamlingen, samt att be-
tala halva lägeravgiften till de
juniorer, som'deltager i somma-
rens läger.

Ordföranden och de övriga
juniorledarna väljas av mis-
sionsförsamlingen och har un-
der det gångna året varit: Foi-
ke Pettersson, ordf.', Asta Jo-
hansson, Margareta Augusts-
son,, Augusta Abrahamsson
samt pastor Enok l\fagnuson.

Till kassör omvaldes fru Asta
Johansson och till sekr. vaides
Siv Ahlberg. För det nya verk-
samhetsåret beslutades bl. a.
om enskilda juniormöten på
måndagskvällarna., ett inbjud-
ningstnöte, samt en offentlig
vårfest. Årsmötet avslutades
med bön av Folke Pettersson.

I I p[ lr-arrlJ Larrurrrö rl au DÄur- 
I

ll förvaitningen i Skövde om er-l

ll 
sättnins. .för. skolmåttla31.. tir 

I

li elever vrc yrKessKoran l sKovoel

ll bifölls. Av rektor meddelade 
l

| | 
tjänstledigheter och förordnade j

| | 
vikarier godkändes. 

I

ll Till ledamöter i skolmåltids- 
|

|l kommitt6n valdes föreståndar- i

| | i"n"" Birgith Andersson, skol- 
|

| | styrelsens ordf. Maj Larsson. 
I

, llärarinnan Thora Petersson, 
I

| | nostexn. Sigbrit Kjellström och 
I

i i fru Ester Johansson. Sedan i

I 
skolmåltidsverksamheten tagit 

I

I sin början beslutade skolstyrel- 
|

i ] sen att måltidsrasten skall för- 
|

tr...l

I 
raggas tlrr 4D mrn. samt art sKor- 

]

I 
dagen skall börja tio minuter ti- 

|

I digare. Angående vakthållning- 
|

I 
en vid skolmåltiderna besluta- 

I

I 
des att de tre småskollärarin- 

|

I norna äter och vaktar tilisam- l

lr

Frökinds lrommun I

Samtliga hundägare erinrasli

l^ll

N

om sKylorgleLerr itLL u[utrr J@-rl

nuari.månad inbetala hundskat,t. I

Skatten utgör 20 kronor Per I I

djur. Inbetalningskort, vilket 
I I

bår använclas vid inbetalning, ll
r-^- .:rl-,xltr^ --*+Iidö fÄ*t"+rro- i

bonqag Kr. JU s1}n(r&tirisK0rarr L
Förjer ny termin. Ilörutrarande 

I
()ch ny* elever hälsas vålhornna I

l{1. 17 Evangelisht möte. Pastor j

Funke med fru. Tisdag kl. 16j ,
UV-möte, Kl. 19 Juniormöte. l"

Hjärtligt välkomrral '+

Karlsson. Till politisk ledare ut-
sågs Bengt Nilsson omval, dist- 

,

riktsombud Gudrytn Andersson' 
I

Stig Ragnarsson, Roland Her- 
l

mansson och Programråd Harry 
|

Göransson, Hans Andersson, Mar- 
|

gareta Johansson, Elsie Anders- '

ion och som ledare östen Anders- I

son.

tn $f, pHlbrnge r

nästan ny, säljes billigt. nV*- 
I

mer 2.000 liter. Tel. 149 Kinn- 
|

&rp.

Frökinds
skolstyrelse infordrar härmed
anbud å nedanstående matvaror
för kommunens barnbespisning,
omfattande cirka 250 dagspor-
tioner:

1. Specerier.
2. Bröd.
3. Kött- och charkuterivaror.
4. Potatis.
5. Grönsaker.
6. Ägs.

Anbudet skall avse tidem 1
feb1.-!31mi4e4s slut den 9juti.
Närmare upplysningar lämnas
av skolstyrelsens ordförande,
tel. Falköping 12151. Förseg-
lade anbud, märkta Skolmål-
tider, skola vara skolexpeditio-
nen, Kinnarp, tillhanda, senast
torsdagen den 28 januari kl.
1' nn

Kommitt6n för skolbarns-
bespisningen.

Fröklnd
&h- 6a

Fröklnd
tbh-b0.

Pastor Funke med fru i
Kinnarps missionshus.
Söndagsskolan i Kinnar,ps

imissionshus börjar på söndag
klockan 10 ny tennin, då såväl
alla förutvarande som nya ele-
ver hälsas välkomna.

Vid eftermiddagens evange--
liska möte, som hålles klockan
t7, talar och sjunger pastor oc-h

fnr Nils tr.unke.
Unga Viljor har sitt startmö-

te på tisdag, till vilket alla UV-
are hälsas tillsammans med öv-
riga pojkar och flickor i åldern
9-13 år. 3

Juniorerna börjar oekså sina
regelbundna sammankomster på
tisdag.

Skolmåltiderna
i Frökind böriar

Frökinils skolstyrelse har hål-
lit sammanträde. Till deitiidsan-
ställda.skolstäderskor vid Kinn-
arps skola valcles Berta Larsson,
Sörby, I(innarp, och Marianne
Einarsson. Vårkumla, och till
skolmåltidsbitråden valdes Lin-
nea Johansson, R,ossbacken,
Kinnarp, och Maj-Britt Johans-
son, Halsarp, Kinnarp. Till mat-
utdelare och måltidsvakt för
Börstigs skolor utsågs UlIa
Kling, Vintorp, Börstig.

Kinnarps idrottsförening ha-
de anhållit att få använda gym-
nastiksalen två gånger i veckan.
Frågan bordlades i awaktan på
utredning av städning m. m. Att
utreda frågan valcles Verner
Granlunil. Vårkumla. Arne Ols-
son, Kinnarp, och Sten Ahlqvist,



bilen var i färd att svänga, var- i

för lastbilen hakade fast i per- |

sonbilen och drog med sig den- |

na. Betyclande skaclor uppstod 
1

Materielskador
i Slutarpskroek

En kollision inträffacle vid 13-
tiden på tisdagen strax norr om
Slutarps samhälle på vägen Ul'
ricehamn-Falköping.

En personbil färdatles mot
Falköp ng och skulle svänga in
på en mindre väg. Bakom bilen
ko men lastbil. Föraren av den-
na observerade inte att Derson-

på personbilen'medan lastbilen
b]. a. fick ena strålkastaren sön-
ilerslagen. zr lt- b0 ,

"'13-ott'Årsmöto i Kinnarp z'

För ver:ksa.nrheten i K'innarPs
m,issionstrus hölls årsrnöte i fre-
dags.

Av årsredogörelsen framgick
bl. a. att arbetet ;bland ,barnen
haft en framskjuten plats i för-
sarnlingens verksam'het.,Sön-
dagsskoian har varit samlad 28
gånger. Speciella mötesveckor
för pojkar och flickot', då 6i-
belundervjsninrgen har medde-
lats på ett åskådligt sätt, hölls
dels på våren och dels på hös-
ten. ,Sorn lärare tjänade sön-
dagsskolsekreierare Gusten Pe-
terson och Algot Karlsson.

Unga Viljors atbete har un-
der året fo,rtlöpt p'å sedvanligt
sätt. F em,ton pojkar och flickor

UV:s.
En stor grupp poikar och

flickor deltog i s'ommarlägret
på ,saxarps gård i Sand,hern. In'

Planeratl skitlutflYkt i KinnarP
töade bort oV1-59
Medan bitande kYla ännu höil

de vita drivorna i sitt grepp i
förra vecka"n beslutade jun'io-
rerna i KinnarPs missionshus
all förlidna s,öndagsefter'mid-
clag företa en gernensam skid-
utflykt. UV-kåren fattade ett
liknande heslut. Men sYdliga
vindar, regn och tö slog allde-
ies sönder de uPPgjord,a Planer-
na,

I stäliet samlaales en hel del
av ungdomarna till en gemen-
sam proillenad. Vid återkoms-
ten intogs förfriskningar innan
man deltog i det offentliga mö-
tet, i vi"lket sex elever från
Mullsjö folkhögskola sjöng och
vittnade.

I samrbanrd rned mötet utsåg
juniorerna ombud till Svenska
Alliansrnissionens Ungdo,msf ör-
,bunds d,istrikts,möte i Skara
nästa sönilag. Valda blev Britt
Marie Ingvarsson och Marga-
reta Johansson.

Sånggudstjänst i Kinnoveds
kyrka. uh-UJ,
Söndagskvällens sångguds-

. tjänst i Kinnevecls kyrka blev
en mäktig högtidsstund för alla
dem, som kommit tillstädes.
Gudstjänsten började med att
kyrkosångare Jon Vikoff, Göte-
borg, till orgelackompanjemang
av kantor Bengt Kjellström

-sjöng >Altar> av Ludvig Jen-
sen, >>Ave Maria> av Hugo Gyld-
mark, >Det gällen av Hanni-
kainen samt >Gören portarna
höga> av G. Wennerberg. Efter
psalmpång höll kontraktspros-
ten Erik Malmensten predikan
med utgång från söndagens af-
tonsångstext. Så följde altar-
tjänst och psalmsång, varefter
kyrkosångare Vikhoff sjöng
>Hör mig min Jesus> av J. S.
Bach, >Aria ur orat. Messias:
Hur ljuvliga äro de budskap> av
'Händel samt >Lovsång> av
Beethoven. Kantor Kjellström
spelacle som postluclium Nu vi-
lar hela jorden av J. G. Walther.

Kinneveds ln, tl,

sockrrar hinustförenin0
m. b. p. a.

har ordinarie årssammanträde å

Källedal, Slutarp, den 11 febr.
(torsdag) kl. 19.30.

Ärenden: Enligt stadgarna.

Ortlf.

l{om ihå$
KVÄLLENS DANS t

Slutarp
BLUE NOTES spelar.

++++.+++++
H{wnqörelEeDANS

i Föreningslokalenn Slutarp
lörtlagen tlen 30 jan. kl. 20.00

--a 
MUSIK: BLUE NOTES O-

Buss avgår från Falköpings C k1. 19.30 och åter efter clan-

sens slut.

Ordinarie allmänt samman-
träde med delägarna i Mönarps
Mossuldiknilgsförening inom
Floby m. fl. socknar hålles i
Föreningslokalen, Siutarp, tors-
dagen clen 7 april 1960 ki. 14.

Vanliga ärenden förekommer.
gfury"t& den 2911 1960.

' Styrelsen.

Alla välkomna!

nen, som har rnissionärer t
Honköng, Japan, Indien, Syd'

\oh- ao "

Frökind

Frökinils majblommokommitt6
har haft årsmöte. Av den fram-
lagda revisions- och förvalt-
ningsberätteisen, framgick, att
kommitt6n under förra året
haft en nettoinkomst på 442:30
kr. samt att kassabehållningen
vid årets slut utgjorde 3.926:63
kr. Till styrelse valdes rektor
Georg A. öhrnell, ordf., kantor
Arthur Nilsson, sekr. och kas-
saförvaltare samt folkskollära-
re Helge Sönnergren, folkskol-
lärarinnan Inger Wickström och
handl. Carl Johansson. Till revi-
sorer omvaldes folkskollärarin-
nan Anna Sandin och köpman
Göran Sandin. Beslutades att
för innevarande år rekvirera
1.000 små och 170 stora blom-
mot.

nev,arande år hålls detta läger I T;,.:::":'-,--*-*-'',:J--- tö .o .--,-l-* Afrika och Nya Guinea, hade
under tiden 12-17 juU.

lämnats 1.500 kr. Innan mis-
Tillsarnrnans ured Slutarps ,;;;;;;;,ä t1, fulo ;betau

missionsförsarnling anor:dnade | återstår en surnma av 500 kr.
församlingen en två v_ecknry I Förutom den vanliga regel-
tältmötesserie i Vårkurnia. Ef- | bund,na m,ötesverksamheten be-
teråt höUs en kortare serie i I *fåtu utt också tiil sornrna*en
Kinnarp. Talare var ev,angelis- ls<itra ordna tältrnöten. En >de
terna ulla-Britt Karlsson och 

I ataru* h,ögtid>> skall hållas på
Rut Jakobsson. i Xristi Himmels,färdsdag. Det

Åtskilliga missionärer bar I beslutades också att kalla evan-
under året ;besökt S,inrn_arp oc.h 

I gelister att verka i Kinnarp en

Olrxa 1<assorna lnllutlt o.4vu Kr, i SOm lärare.
plus 500 kr. till byggnadskas- | Ärsrnötet avslutades med en
san. Till Svenska Alliansmis;sio- I triinestund.

medverkat vid såväl UV,- och i iia ,r6tr höst eller vinter. I
juniorrnöten som offentliga I påskveckan blir det rnöten för
sarnlingar.mlrngar. I po-ikar och fliekor omväxlande

Genonr gåvo,r, kollekter Sch i Iiiott""o oeh Slutarn. Sekrete-i Kinnarp ooh Slutarp. Sekrete-
missionsförsäljningar hade i de , rare GuÄten peterson komrner
olika kassorna influtit 5.200 kr. r

Frökind lägger va-ledning
för 204.70A kr i Slutarp

Frökinds kommun har till 
I

entreprenör för en utbyggnad I

av e:a 1.700 meter vatten- och
avloppsledningar i Slutarps sta-
tionssamhälle antagit Västgöta
maskinschakt, Dala. Entrepre-

man är 204.700 kr. Åtta
anbutl hacle avgetts.

Dessa arbeten utgör fjärde
etappen i utbyggneden av kom-
munens vatten- och avloppssy-
stem. Avloppsreningsverket och
vattenreningsverlr-et är färdiga,
varför de ledningar som nu
skall läggas ornedelbart ansluts
till dessa. Man räknar med en
omedelbar igångsättning och en
arbetstid av c:a sex månader.

Därefter återstår en femte
och sista etapp i utbyggnaden,
beräknad till 250.000 kr. Man
hoppas att dessa arbeten skall
komma i gång ganska snart ef-
ter fjärde etappens avslutande,
alitså tidigt i höst. Genom des..
sa fullbordande arbeten ansluts
återstående delar av Kinnarps
och Slutarps samhällen till kom-
munens vatten- och avloppsan-
läggning.

san. Till Svenska Alliansmis;sio-



I I 
Skolrnåltidspremidr i Kinnarp 

I

llmit ttyttande till Kinnarps,ko- Premiären gick (smakade) verkligei' bra. De {yra f' d' hungriga 
I

ll lan, Redan det var ju ett även- danernå är Ma,rgareta Brandt, Vårkurnla, Eva Algotsson' Kinnarpt 
I

ll tyr. En något mera försigkom- Rose-Marie Ingvarsson, Kinnarp, oeh Siv Åkesson, Naglarp. I för' 
I

!j men avdelning, sjlrnde klass i grunden Susanne Augustsson, Kinnarp. I

ll Vartumta, hade samtidiCt flyt- , ll ^.. 

- 

t

ll tat in. I fok, de egentliga prerniäraktci ll - - ua'sror. I

ll biir*ua hade den slutliga | 
""ror 

alltså. Man var lite fun- Il . . 
M"-d arlednivrg.av dagen sågs

llt*:.lttrionen av" skolväsel la""-"*^"t det hållet, tidigare lbland gästerna vid första skol-

I|ffI :fi:-i:n*ffi:äHx1 I#fl"# ä: ffiåiää; |[ä:".'l:t if$'iä:5'J:,:"11i:;
lilrruo ir""-oi - eeengisen fråx luädör beskydd av mamma. Lä- | tillika ordf. i byggnadskommit-

lil skolåref* inträde i ntiuto _. I geL-Ll""nade betydligt när fti- | t6n' vidare styrelsens och kom-

ill*::*j Ki"";;p o.u sr*ror*hä::::':ä"ffi"f": ;'":trffi: lå'.i'l'fr,ä;,Li'å,,ä?f Siillå1

I i ,i:l',-yr-o1:-::.f-t:{ l;:""t'"'#li#o"uJ3*#äT: I L:i?ä",':""iil f;*'få:lxl:
l{deru:a ordnilg sammanförda I l:.;, ,--;'ilKinnarrs. Det blir ä#ä;'ä:";ltiintt sig, och med fiuaste än'lten,Arne_ol*sson Alarp. Bygg-

; ii;*cåd;;;;; ;;;;il | 
nelnos till. I miistare Johansson från entre-

' 
| ] 

nremiären kom småkrassernas I Forts. på sista sid lmlt"*l åf,å".,i:ä:: #:::

Kinnarps NTo-förening fY{-60, j
har hållit årsmöte. Av årsbe- | |
rättelsen framgick,bl. 4., att un- i I
der året hållits åtta enskilda | |
möten samt dessutom en del of- 

f . I
fentliga arrangemang, däribland l- 

I

Valborgsmässofirandet, den tra' I 
I

ditionella luciafesten samt sY- 
I

auktion och ett flertal TV-aft- lr
nar. Två studiecirklar, en i eng- 

|

elska och en i motorkunskaP, 
I

har håilits. I föreningens biblio- l]
tek finns 552 band och utlåning- ll
en år mycket livlig. TYvärr är ll
anslagen till biblioteket alltför ll
små, varför bokbeståndet inte ll
kan förnyas i tillräcklig omfatt- ll
ning.

Räkenskaperna balansera På | |

kr. 3.206:94 med en behållning {ll

av kr.2I5:94.
Till styrelse för år 1960 val- ll

des: ordf. Sven .dndersson, ll
Lofsgården, v. ordf. Sten Ahl- il
kvist, Slutarp, sekr. Stina Jo- ll
hansson, Vårkumla, kassör ll
Frans Svedberg, SlutarP, studie- ll
ledare Sture Andersson, Vår. ll
kumla, ungdomsledare Bo Dahl- lj
strand, Slutarp, scoutledare | |

Elof Johansson, Fröje, och råd- | |

givare å:"ne XacJss.on, Vårhurn' ll
la. Till revisorer omvaides Sig- ll
vard Gustavsson, KinnarP, Gö- 

1 |

lran Karistedt, Hassla, och Gus- l.l

I tav Gustavsson, Smedjegården. lll
Sjukvårdskommitt6 blev Ingrid lil
Ahlkvist, SlutarP. InSrid An- ill

dersson, Lofsgården, och Inger | ]

I{arlsson, Vårkumla. Till biblio- ll
teksstyrelse utsågs Sven An- i I

dersson, EIsa Johansson, Frans l1

Svedberg, Göran Karlstedt' j ]
Sture Andersson och Sigvard I l

Gustavsson. , i

SkaraborgsNTo.distrilrtan.ji|enövenblickavordningeni
orc]narundervinternentävIing|i|matsalenförstagångendesto.
kallad''Jumer...,TävlingenIffii:....i...diiiä##Fj'#Ji|rapoj'karnaisjuan>]ämnade

den första slutfördes till års-
skiftet'Förstaprisetivarjefffil|10J-rn.utspisas
är uppdelad i två etapper, varav ' j.ffi fti,.ffij:liirirtii+i lin> disk efter sig.

etapp utgöres av en "".u io + l .. i JBörstig

Göta-Kanat från Göreborg titt Xi',ffit.,tffi,.,.i,i:.,r,.,,.. 'l .ffi,fffiff+ L i:.:" bu-*9" vid. de båda bi-

stockhorm. sesrare i fårsta ,'ffiiit.,.ifiiii'.i...,,i,,ui;i.i,iiiiii:,l ffi iiii,iiiiif. 1ff$.f;,{;$ti.ilii3få.å lbehållna skolorna i Börstig ut'
etappen btev Cösta Bäckman, ffiiii.t.t.:.iiitiliui..,'rliii.ii;.iii. ii.ini+oi .$+gt$, lspisas frrån_sk_olmåltidsköket i
For,svik.Bäckmanharimångary4.;*liii+*iH'iiiiixiffif|Kirrnarp.TilIKyrkskolaniBör-
ar varit ForsviksröreHi,"#:i, 

i*f;fu*l* ä."*?fordf. och är en mYck
tjänt segrare.tJant segrar'

Arbetslöshetsnämnden. Llz-tn, I

träffar i Börstig när hungern.bets|öshetsnämnden."|T!f;,l'ffi+i=xf;'Fjl*..#i,"l.,rtra,nt"aaä..där.på}or-
Maskinsnickare Elof

Slutarp, har av länsstyrelsen
middagen. Han är sin ggsn

förordnatsattunder;.iläöl|:::#:.:li.ilit:::ii..::i..:l|medhjälpar*,]i1..utspisningen
vara ordförande i rrom"ä.ll ;lå lav de c:a 40..8örs!iryb?:L"I'

kommuns a"uetstostretsnåärrä | | 
"ö"" 

""ifr"merade 
damer såg 1ilI att envar fick sylt och Dannkaka I den enda manliga skolmåltids-

Till vice ordförande fr"'. ?ä"a- | | "ru "itt 
hehov. De tre var fru Ma1-Britt Johansson, rralårp, ttlre- | 

mamman på långa håll, sägs

nats köpman Göran Surräin, | | stånOarinnan fru Birgit Andersson, Slutarp, och fru Linnea Johans' 
I 

d'et.

Kinnarp. I I son, Rossbacken. T. v" ses skotrstårrelseledarnoten fru Eeter Johans-

Vidare har till lpvisor "i "r- | I 
* sereera sig sjålv- [ --bersloshetsnamnoens verxsam-li r.|l ' fI-

her under samma tid rörordnat.l T- )lUtafpS lf
f.d.rilisdagsmanGustavHalla-ll f'lnr I - o r

gård, S,utärp, *.u !1{1. I I )Ommefså<Of Li'ä"1Täl'äJ#lXtl;l-illiiErik Gustafsson, Slutarp, som I I E' Dv'u@t

f. d. rilisdagsman Gustav Halla- | C ". _ | . ;

suppleant. llerhåller stadigvarande anställning. Mindre tägenhet med värme Ärenilein: enl. stadgarna.

Stylelsen.
SLUTAIiPS SYFABRIK. Tel. Kinnarp 209 eller 141.

finnes.



Anbud
på matavfall från skolbarnsbe-
spisningen i Frökind, vilken för
närvarande omfattar c:a 250
portioner per dag märkta >Mat-
avfall>, insäncles till skolbe-
spisningskömmitt6n senast mån-
dagen den 8 febr., adress Skol-
expeditionen, KinnarP. Avfallet
skall dagligen avhämtas På tid'
som överenskommes med före-
ståndarinnan.

Frökintls skolbespisnings-
kommitt6.

Frökind
-60.

Kyndelsmässoda,gen i Kinnarps
missionshus.
Kyndelsmässodagen är Svenska

Uliarsmissionens speciella offer-
'lag med sparbössetömning för
-nissionen. Missionsarbetet i Afri-
i<a, Indien och Japan m. fl. plat-
ler brukar denna dag få ett stort
iillsliol-t, när det gäIler de ekono-
miska behoven.

I Kinn&l'ps missionshus får mis-
sionssparbössorna lärnnas i sam-
hand med familjegudstjänsten på
Kyndeismässodagens förmiddag
kl. 10. Missionär'sdottern Gunvor
Linddn medverkade vid detta till-
fäl1e. SöndapJsskoleelever deltar
med sång och musik. Gudstjäns-
ten ledes av Algot Karlsson,

Iiinneveils Sl,Kf'-avtl.
har varit samlad till årsmöte.
Mötet, som var talrikt besökt,
hölls hos fru Ingrid Adamsson,
ödegården. Ordf. fru Margit
Ändersson hälsade välkommen
och uttryckte därvid sin glädje
irver det goda samarbete som
rått under det gångna året.
Därefter vidtog mötesförhand-
Jingarna. Styrelsevalet utföll
sålunda: ordf. Margit Anders-
son, östergården, v. ordf. Mär-
ta Wilhelmsson, Ledsgården,
sekr. Ingrid Ohlsson, Alarp, v.
sekr. Ingrid Ädamsson, ödegår-
den, kassör Ulla Karlsson,
Krogstorp, samtliga omvalda.

Efter förhandlingarna bjöd
värdinnan på kaffe med dopp.
Efteråt tackade ordf. samtliga
medlemmar för den arbetsviliig-
het som visats under det gångna
året samt hälsade två nya med-
lemmar välkomna i avdelningen.
På förslag av Anna Johansson,
Smedegården, företogs en in-
samling till flyktinghjälpen. Den
inbragte 30:25 kr.

Vid en återblick på det gång-
na året kan noteras en livlig
verksamhet inom avdelningen.
Bl. a. nämnas att en studieeir-
kel varit i arbete med ämnet
.Blommor i kruka och vas>. Nio
,rotokollförda möten och ett

stvrelsemöte har hållits. Hem-

nf r o .. I I ISlutarpsårsmöte omvalde
i Allan Ahlqvist som ordf.

Slutarps IF höll i söndags sitt årsmöte och omvalde till ortl-
förando för innevarande år Allan Ahlqvist. Till styrelseletlamöter
omvaldes Elof Rehn, Gustav Gustavson och Sven-Olof Johansson

samt nyvaldes Lenna.rt Karl6n efter Reitlar Sa,nfredsson som

untlanbett;sig återval. Nya styrelsesuppleanter blev det också

och va.ltla blevo Ka,rl-Erik Lundin och Mats Analersson. qlZ-@,

övriga val utföll enligt följande: I dock att slutgiltigt fastställas vid
Revisorer: Bengt Samuelsson I sammanträde I mars månad.

(omvald), Ärne Persson (nyva,ld)' I Ur styrelsens, folbollssektionens
B'otbollsektion: Olle Andersson I och revisorernas berättelser kan

(nyvald), Karl-IXril< Lundin (ny- 
| tOtjanAe andragas:

vald, Lagledare: Lennart Karl6n, | *,^,,^*-^-+^r^r ,i*hdi-r, tyiä ar<ääänäi'"iä'iär". " ö"iä"Å'-l? i . Y,"91:f.'lltaret uppsick vid år9-

tion : rase Heuman, x"ii ft #r"", l :.1:::"' :tt l91fl;5ff "11,""1"*i:---"r!. --il.* 
| visar en omsättning. av kronorInge Gertsson. Rolf Kat

bördsmän : Kurt xarrln, 
" n'Iå. I 

r'2.+s' 04' D:n 
-{"qå93.d," }?pj:319:-

Sand6n,' Bengt samuercäån. 
-öm: 

I 
nagllgen uppgår till kr' 1'082:61'

bud tiu västergötland. rotilourå"- I - "Y::9 -*T:T*tffi""H.^,,,111bunds årsmöte: Gustav Ail;;;'lnämnas anslåg frqt 
^ 

Frökinds

son, Erof Rehn, Lennårt'"'KJå;, I *:r:n|,ei 59g"ki:-11*19:":T:
,åiååtäi.". *;ä:t.tr.;;;åi,, ä"iJ I 

rörbundet kr. 732 utgöran-de an-

Andersson. I slag för rapporterade fritijlsgrup-
val av biljettförsäljare och fest- lp".:lt ll,ål Y?l*:q:9i:"d::::l*

o"åäiäc"äälä"dr-iili";4"i;";- Iiri.r,,"a har lämnats ett ansras på

mande föreningssammanträde. Vid I 
Kr' ra'

årsmötet beslöIs en stadgeändring I Vad de sportsliga flaqq?3g?r-
därhän att styrelsens iedamötei I na beträffar var nog: det tillända-
väljes för tvä-&r i taget. Fr.o.m. ltupna året. ett.av de bästa.i,för-
detla år kommer lotten att avgöra I enlngens historia och AJaget 

-hade
vilka två valda ledamöter som får I snudd på andra platsen i Norra
sin mandatid utsträckt att gälla I Västgöiaserien, vilket inneburit
även under 1961. Beslutet kommer i avancemang tilt div. IV, men lagetävenunderle6l.Beslutetkommerif, 

;ffir.;#"åätää'irhikåä"?"i,ft::Frökinds t|öUerförenin0
inbjuder till årsmöte måntlagenl
tlen 15 febr. kI. 19.30 i NTO-loJ
l<alen, Kinnarp.

Årsmötesf ör'handlingar.

Föreilrag av riksdagsman
Rolf Eliasson, Fägre.

Film. Kaffeservering. Musik.

-
Frökind

ql2-

Kyntlelsmässotlagens offerhög'
ticl i KinnarP.
Kyndelsmässodagens förmid'

dag hölls famitjegudstjänst med
sparbössetömning för Svenska
Alliansmissionen i KinnarPs
missionshus.

Psalmen >Se, Jesus är ett
tröstrikt namn>> sjöngs unisont,
varefter missionsnårsdöttrarna
Irene och Gunvor Lind6n sjöng
>Är mitt namn skrivet där?>
Pastor Karlsson läste och tala-
de om vad Gud vill, när det gäl-
ler människors frälsning och
våra missionsgåvor. Därefter

,följde insamlingen av missions-

lsparbössorna. Det insamlade
'missionsoffret steg till 415 kr.

tr'röken Gunvor Lind6n läste
i Matt. 7: 24-27 och en grupp
pojkar och flickor sjöng ett
par sånger till ackompanie-
mang av blockflöjter, metallo-
fon, gitarrer och cymbal. Guds-
tjänsten avslutades med sång.

Alla utlämnade sparbössor år
ännu inte inkornna, varför det
kan förväntas att. en god efter-
skörd kan komma, när det gäl-
ler missionsgåvorna.

Vid gudstjänsten tillkänna-
gavs att missionsfilmen >Kärle-
kens hämnd på Nya Guinea>

ikommer att visas i Kinnarp den

123 februari. I mitten av mars

lrnånad planeras en missionsut-
lställning i Kinnarp.

plats i den hårda konkurrensen.
Reservlaget och pojklaget kan inte
peka på samma framgångar detta
år och har fått finna sig i ganska
trlygsamma. placeringar. Prov har
under året avlagts för Svenska
Fotboltförbundets teknikmärke
och följande Pojkar klarade Pro-
ven för 'bronsbollen: Börje Setter-
berg, Bertil Ählqvist, Kurt Adams.
sonl'Lennart Rutman och Åke öst'

!'öreningen firade också under
året sin fyrtioåriga tillvaro, vilket
skedcle med ett samkväm i För-
eningslokalen 13 juni.

Medlemmar
serade hälsas
na!

o. övriga intres-
hjärtligt välIiom-

Styrelsen.

mets afton, som traditionsenligt
anordnas varje år, hade haft
god tillslutning. Avdelningen
har fungerat som värdavdel-
ning för höstens kretsmöte som
föregicks av kyrkbesök, varvid
gudstjänstbesökarnas antal
blev så stort att ej alla kunde
beredas plats. Genom att med-
lemmarna.bidragit med frivi.lli-
ga gåvor har inköpts ljusstakar,
urna samt en madonnabild, vil-
ket skänkts till Frökindsgården.
Vid varje möte finns tillgång titl
ett urval av SlS-avdelningens
böcker, och SLKF-arna är fliti-
ga boklånare.

Vid nästa möte kommer kom-
munala spörsmål att diskuteras.
Till detta möte, som skall hållas
den 23 februari hos Stina Kjel-
lander, Mossagården, skall kal-
las en kommunalman för att få
komrnunalpolitiken sakligt be-
lyst.

Vid detta tillfälle överlämnades
idrottsplatsen Tångavailen till
föreningen att av denna förvaltas
sedan Slutarps fdrottsPlatsför-
ening trätt i frivtllig likvidation.

Eln el-ljusanläggning har ävBn
uppförts på idrottsplatsen för vil-
ken kostnad ett consortium bestå'
ende av sexton personer ansvarar
och som finansierats g'enom ån-
slag och lån. Anläggningskostna-
derna skall amorteras medelst in-
komster från el-ljusmatcherna, och
när hela anläggningen På detta
sätt är till fullo betald kommer
denna att tillfalla SlutarPs fF.

Vid årsmötet diskuterades även
tillsättande av en särskild idrotts-
piatskommitt6 med uppgift att

ter och ätt de återstående två
platserna i kommitt6n ska tillsät-
tas av Slutarps ldrottsplatsför-
ening och Frökinds kommun. Per-
sonvalet i kommitt6n'bordlades till
ett kommande sammanträde.

Hästar
4-12 är, välkörda, felfria, samt
dräktiga ston köpes. Ifel. 105
Kinnarp. A. Setterberg.

handha förvaltningen av idrotts- I

platsen. I enlighet med föreliggan- 
i

de förslag l:eslöt årsmötet att för- |

eningen it<a titisatta tie' ledlamö- 
J



LIVET PA LAI{DET

Peder Ingesson knackade på hos lamm-

ungarnä och deras måmma och blev väl mottagna hemma hos dem'

Ätt forsla denna härxma"kt till
rätter ort hade kommit tillstä-
des frr lngrid Browall, fru Inga-
Lill Nilsson och köpman Evert
Andersson med sina bilar. tr'rån
taxi bistod man med ett par
vagnar. Lekledarinnorna, fru
Signild Bernsand, fru Ulla
Malmberg och fru Lisa Anders-
son, vana vid det mesta av stra-
patser, var med i bilarna.

Få Mönarp välkomnades in-
vasionen å det livligaste av
Mustaschfröken och .Morskis.
som var överförtjusta att tråiffa
så mycket likasinnat folk från
stan. Rufsy och Rosita väntade
med sin prärievagn på
stallgården.

Nu stundade mårkliga upple-
velser. Alla fick åka runt i

efter Rufsy oeh

Rosita. Catharlna Browall kör-
de. Hon är hemma på Mönarp,
och det är hon som äger Rufsy.
Hennes syster Ann äger Rosita.
Fappa Ragnar var också så in-
tresserad av priirieutflykten att
han var med hela tiden. Han
fick inte åka, men han gick
bredvid vagnen.

Än mer hisnande saker vän-
tade. Alla fick rida på
Rufsy och Rosita, sedan pon-
nierna spänts från prårievag-
nen. Lektanterna hade nu blivit
så intresserade att de gick på
varsin sida av Rufsy oeh Rosita
under den vilda ritten. Men rida
fick dom inte.

Rufsy och Rosita hade efter
hand fått trava ett ganska långt
stycke, innan alla omgångarna

Forts på sista sid.

Klart för start. Catharina Browall kör, och fråimst på kuskbocken

sitter carita Johansson och christer \ilrisgtns' r'ör övrtgt är helå'

prårievag:ren fullbokad. Flanrkerande: Morskis ooh Mustasehfrötren.

. Parklekskolan i Falköping giistade på torsdagen Mönarps
gård. Det var ett väldigt äventyr. På Mönarp bor lnnnierna
Rufsy och Rosita och taxarna Mustaschfröken och Morskis
sant audra personer av största intresse, t. ex. lammung'
arna i stallet och deras marnma. Lekskolan var 50 toppiwiga
ungar stark - flera än vanligt - när det stora tåget mot
Mönarp inleddes.

Per Ingvar Nilsson och

livet pö l@lldel . . .
Forts. från sid. 3.

var klara. Nu ruskade dom På
manarna och sträckte halsarna
mot marken, så som också stora
hästar gör när stallet väntar.

Härsmakten beredde sig utan
vidare tillträde till stallet för
att se hur RufsY och Rosita ha-
de det hemma hos sig. Dom bor
där, tillsammans med de stora
hästarna och lammungarna.
Ingen var rädd, i varje fall inte
för lammungarna, inte ens för
deras mamma. Per Ingvar Nils-
son och Peder fngesson blev
fotograferade inne hos
dom.

En särskild upplevelse blev
dagen för Tomas Haglund, för
att han hade ögonen med sig.
Invid en vägg fick han svn På
en släde med kuskbock. Sådant
hade Tomas bara sett På jut-
kort. >Tant Signhild>, sa han
och strålade rned hela Personen,
>tomten har glömt sin släde
här.>

En veteran biand de invade-
rande styrkorna var Dan, liltre-
bror till Catharina och Ann
samt troligen ägare till Mus-
taschfröken och Morskis och i
övrigt alltså ledamot av leksko-

llan. Hans erfarenhet av livet På

llandet övergick den samlade

lhärsmaktens: han var ju i själ-
I va verket inviterande värd På
I staliet.

I

' Fastighetsförvärv.

I Kungliga väg- och vatten-
byggnadsverket har till svin-
gårdsägaren Håkan Silvander,
Hassla, Kinnarp, försålt fastig-
heten Hassla 3:2 i Kinneveds
socken.

Så han tyekte nog På förhand
att det var lite förgäves när
kamraterna, inspirerade av åk-
turen i ponniernas Prärievagn,
försökte dra ut också de jätte-
stora traktorvagnarna På går-
den. De om livet På landet okun-
niga kamraterna lät sig inte be-
komma, eftersom pojkar ju är
till för att trots allt förändra
världen. Men den gången gick
det inte.

Likafullt var det
sammans.

Eva NordenskjöId tvekade inte att
rida ut i världen när hon fick bi-
stånd av ridkunniga Catharina,
Rufsys ägarinna.

Kinneveds
Skytteförening

håller ÄRSMÖTE På NYa Pen-

sionatet, KinnarP, söndagen den

21 febi. kl. 15.
OBS! Yiktig fråga avgöres'

StYrelsen.

kul, allt-

-s-

Fnöhind
Hundägare, som ännu ej inbetalt stadgad hundskatt, 20 kr. pr

hund, anmodas att för undvikande av anmälart omgåencle fullgö-
ra sin skyldighet. Beloppet ipsättes på Frökinds kommunal-
näinnds, Kinnarp, postrgiro nr 727437.

Möte med mersmak
i NT0-lokalen, KINNARP, onsdagen den 10 febr. kl. 20 precis.

PROGRAM
Kaffeservering, förhanillingar, prisutdelning. UnderhåIl-
ning av avd:s amatörer. Musik och lekar m. m.
Välkomna till en trevlig SlU-afton hälsar

Kinneveds SLU-avil'



Kommarkolleg iet fuågar : tblz-bo.

Sörnv kvari Gökhems Pastorat?
Skara domkapitels förslag till ny pastoratsihdetning har vid ilen preliminrira behand'

lingeq inom kammarkollegiet ansetts upptaga åtskilliga pastorat, som med förilel borde

kunna läggas s&nun&n. Kollegiet har ifrågasatt en hel itel ändrilrgar och anmodar nu

domkapiget att eftor hörande av församlinga,r oeh pastorat inkorruna mod yttranden fö'

rc 18 mars. Bl. a. ta,r kollegietr upp frågan our,ornfattningen &v Floby och Gökhorns pas-

torat - ilet gäller till vilket av dessa som Sörby församling skall föra,s - samt ifråga'

sätter orn inte tr'rökinds ksmnun liir utgöra ett pastorat.
neslund,a, Grovar,e oeh Varnum.

Frökinds kornmun

Kyrkoherile i Dimibo?
Det av d'ornkap,itiel föreslag-

na Varvs pastorat. skulle

Ett pastorat i Frökinds komffitrni x##y#*,'H#il";å

Enligt d,ornkapitl,ets förs,lag I med en del iJlom Floby fiilrsarn'1 Kol'legiet anmärker häremot

sku,lle'bildas et,t, Ju"g; il;:|ung ocn Fto,ly pa,storat samtIbt' a" a'tt Kärråkra församl'ing
lana+ ^ ^++ lv r/; - -l'^"L+^- l--",^:-;------ cr-L-. f,x*-*r;sd ingår ,i Hökerums kommun itorato.eftN.Vångapasto-lendelinomsör'bytörsarnling'166r tr 4lurerq*rö Ar

ra,t med folkrniingit av 1.5011åärt- äailn*ts pastorar. För ite:t:}-lT ,T:::':-:::Y:
ocir men lr"*tir"ä^i}"#"1,;;l11*.115 de av statsrnakterna antagna

raxrdarear ai 5T resp. rr0l;il;i;tiil:"t soou, rörsamrin,g :11111J'':1i:::^:1':?iillti,1l1;
r.ul**-;; t"å p*r"*"iå; 

"irl.; l;#,ffi;ii fiiåöi,ä*åiäiltiäå: ningen ett p'a'tora't ardris skalr

rnotsvaarar nuv. in,clelning, b,il- ltåloi,|Ä rurshg är i enlighet få sträoka s'ig över länsgräns'
å,o- +'i,.o.-'-om- r(rräna Ln-_ |,-*-.-,-, A^-^-L*rr^!, _r^^^-:-, Kollegiet ansier det böradar tjllsarnmans Kviine korn- | härrned. Samhiilie,ts placer,furg rrual'5rgL .'-Er ulL

mun. Kol egie,t. konstaterar, att | ffi'*!]*"rr* *ultur, två p'storat övervägas huruvi'd'a inte Frö-
r,.-d,- h,6d+^sa1 rraro r^l.*ä-cÄ Ir. i - --, --o r^-- -1:r-^ .a- kin,cls' homrnun bör utgöra ettJungs pas,torat, vars folkmängd I ar ,treroenO,e på den olika för-
visar ratland,e tendens, mea å- l;ilrd;tiuhönigheren och den- lT'::?:' :jj.::L-"ff#".tl$na 1.b0,1 invå,nare 

"r: 
;d"å" lffi;öäå;äi;ä"iläää om int'e pastoratet borde till

det av sratsrn,ak;ferna fas,tstärl- leä"å#rtJ röwi sörby förs*m- :*lt:11,.*'T" "i,1*u:*Tfl:tt1
da minim,iantaret, z.o0ol#ä lffiääffi;ä#;:å,ä#;: rör'esreri;t ha kornminister i

**:"":*:-;**:l I*','.-,,':i li:Fl.ä"ärq;''1l4ry,q:": r *!$f"åfr#fi-T#-h"T#[ifrågasätter dåi,rför hunividalinte ta upp frågan orn deln,ingi tiKra rLl$siilnrr*ts'| uur ru'rlur*

inte de två pastoraten bör Iäs- li a' sörby komnr'un och är oar"- i 
Hilbtads pasLorat' varigenom

'oå6 G'hmqn *ill ort ^oo+^.J ll ;; ".--;t,: -,, lkongruens med läns- och kom-g8s sanunarr dil,l ett 
,1Tr":Tg ljtor ,rntg .uerett att på q"..un I rnunindelning skapas. pastora-

där Kyii*,r,ns nn**yi:,.:?li lltyj"ry*"1 3ls;tun-? .skälen i tut ,norou på grund av antaterär srörs't och dessutorn"::Ti: 
ll:qg"r"" 

dornkap,itr'e,ts försrag bu- I ro*"*rinsar och kyr,kor erhål-orrt i komrrnunen, btir vara. mo; 
ll traffanCe Sörby försarnlin,g. I ,* OrrrUUu från a:rnat pastorat,derftksarnlint. t *o*.,ff:::t I Vid fråga om lii.mrplig..pasto- I ,ru ,uuo*rode frän vilker pas_sku'lle va'r:a anstä'r'lda T*:T"; lratsindelnjnc.s-vTr€s 

i stäry.va- i t"*t biträdet bor e ske korn-de ii Ao 23 m,ed, ntuytlg*t lm skäl ati itraga om vitske I *." ,nar*ast ifråga pasto'atet
:l*ff, tf:#Yf'^1"".T""#:l::r-:: *ö.L?=:kTutvå pas'to- I *. u,n* pä grund av ders denrninister i Ao 20 och en kyrko- lrat rned, möjrigas,le batans t.- I 

o' vurr' Ir4 6ru!!u av

adjunkt. rfolknins.s,måsrs,ie"r. nch pAnffå- | låry"f9lkTängden och dels, det

denna pas,toratsbildni.ug har
ko,llegiet intet att invända rnen
när,rnast på grund av de olika
för,samlingarnas storlek synes
d'et böna övervägas om inte
kyrkoherden ,i pastoratet 'bord,e
vara placer.ad i Dimbo försarn-
ling. Komministern torde av
samma skäl - ehuru frågan
härom ankommer på domrapit-
let - lämptrigen stationeras i
Acklinga försarnling.

Varola pastorat och
Sventorps, pastorat

Domkap,itlet har tänkt sig
att Varol,a pastora,t skull'e om-
fatta Varola, Värsås, . Ljung-
hems, Ed,äsa och Mofall,a för-
sa.mlingar om 2.100 invånare
vid senaste årsskifte och en
landareal av LlT kvkm. samt
att Svento,r,ps pastorat skulle
bestå av Sventorps och X'ors,by
försarn'ling rsed. 1,257 invåna-
re och en land.ar,eal &v 71

kvkm', d. v. s. det skulle bli
två pastora,t i Viirsås kornr-nun.

Kollegiet anser det böra
övervägas huruvida inte d,e två
föreslagna pastor,aten biir bil-
da ett enda Pastorat, motsva-
r,ande Vårsås kornmun' Det
skulle få 3.357 invånane och

en ,landareal av 218 kvkrn. I
pastoratet, som i enlighet med

normerna för Pastoratsindol'
ningen inte bör ha tre hela
prästtjänsrter ilren väl bitnäde

ät tvä orc[. Priister, torde kom-
munens huvudort Värs,as lämP-
li,gen v&ra moderförsamling'
Biträdet kunde lärnPl'igen ske

så att kY,rkoadjunkten i dert, fö-
reslagna Tibro Pastorat L111 tlZ
tjänstgjord,e i Mofalla försam-
ling, vilken tid,igare varit i Pas-
toratsgemens,kaP med Tibro
försam,ling.

&cuurllrt' 
ll:tTi1t",TäTnst 9th -8"t9T3- | tc;rrr'ånandev s ringa antat kyr-

Giikhems och [- - lilsnE' uetta.]nte mrnst då båd'a I kor (4 st.).
pas,torat 

i'rotry 
I :n:"::t::.är avsedda- att .ut: I xo'i'usl"t viil nu ha 'besked

,_m{ *:535.,:_,'ä:t ?: | 3lä1,}l*ä}i?fi;i,ä1i"# iä I *Hå" *f Ul,.;;'; j,*J*
hems pasrorat, "Jå;":ä;ii:"":1.--T::nill::i 

t.:llli 
Y: i med Kärråkra rörsamring samt

Göktr,erns, Marka, vibk;-Ki;r;, rT", 
ö":]?cus om inte domkapit' I tat *ytauherrde i Ao 23 i Kin-

Ullene och Trevattna försa,m- | 
lets rorslag vore lampugt T9o I neveds förs,arnling och kornrni-

ringar samr, ett rlob;;*r;Ilen,.1-vvifel:: "ti,sörb,v= 
för-| nister i Äo 20 placerad lämpli-

yo+ ^*sc**onzr^ r'r^r^*,-r:i*^,,^ lS'amitng r S[allet linge lngå I I oo. i RÄrsfisq försnmJins_ attrrat ornfattand,e rnuy,"Gåilr-, l:l,Ttli* i stället, fi-nqe,,inså 
_t | *.tr i tsörstigs församting, att

Häll,estads, Siirby, 
-Grolanda 

l:o*lt:: pastorat' r detta pas- | Hillstads pastorat iii.rnte
och Jäta försarn&i,ngar. Dessa lt^ot"l-böl finnas kyrkoherde ,i I Xarra'ma församling får kl'r-
båd,a pastoorar rnorsvarar rirl- ii:i" 'ilil I:TTl:.1-"1:1_1t^1 | tonerd,e i Ao 21 samt biträde
sarnrna,ns vilske k"*;;;. sö"- l:TT" borde vara förhållandet I rneti 1/3 tiänstgöring av kom-
,by församling ingår nu i Gök- | 

I tr toDy p'aötorat' I ministern ii S. Ving samt att S.

hems p,astorat, m,edan Treva"tt- | -,, I Vings pas'torat får kyrkoherd'ehems p'AsrtorAt, med.an 'fteVatt- | _,. I vrngs pais'rorat Iar KyrKoner'u'E

n4 fiilrsamling tillhör f'brbv | :t:-qnlu pa'storat t I i Ao 23 och komiminister i Här-

Vid en sammanläggning av

de båd,a Pasto'ra,ten borde kYr-
kohe,r.d,e i Ao 23 Placeras i
Värsås försarnling, komminis-
ter i Ao 20 i Sv'entorps försam-.. ;.
Irnrg.

oooooroo(}oo''co 
lr

Ksrer fh&Wl
KVÄLLENS DANS

i $LUTARP
BERTHOLDS orkester
spelar. z4z-(a

sooooooaooilo$<s

pa;storat. I ^ lll'5L11t T:-Il" - .-. 1 t* fijrsamling, vilken dock
Äfian han i ärenttet funnit ae't L , 

Domkapitlets förslag upptar I skail delvis tjtinstgör,a i HäIl'
,r,a en oläe€nhret att trlobv I bI. a. de tre pastoraten 

11.1 
n- I sta,cls pastora,t. En pastorats-var,a en oläg,enhret, att f'loby I

municipalsarnhä,lIe liigger ..på ln "v.e,d' 
fi'allstad.ocn N,', vm'g' I indetning i enlighet härrned in'

gniinsen meua& tva 
-iastorat 

l?^'.."tto?,.5]n1e1eds :f,1]]_: :1- | nebiir ait Börstiss nuv. pasto-

iui."" t"g. a 
T:::.,-:'"1"1--]|:-- "fl|"T?: I l?.t-"Ppdd"* p3..5ton!ved1..1v-
Börstigs, Ilåirråkra, Brisimene I UfA,uO" resp. Hällstads utöka-

0ligkamin :,'*""1ffiiliff#lil'trj,öå'å; I x,ls:*ä,5l#H:H*
Murum, S. Vånga och..Mönel aa pastorafien blir nödvändrig

önskas köpa. samr s. vings pasrorar rörsam: I ää, lääöiruiiii ffi";.*"ä
Gösta Gustavsson, Nordåsen, lingarna S. Ving, Härna, Fän- | ;;;Ct;;," ;" f.oriugi"t.

Kinnarp. Tel. 50.



I(reaturs- och lösöreauktiun
kommer att hållas hos lantbrukare Erik Johansson, Luu-
nagården, Axtorp, Kinnarp, tistlagen tlen 23 febr. 1960

kl. 13.00, som på grund av gårdens försäljning låter för-
sälja:

14 st. nötkreatur, därav 8 kor, varav 4 med kalvställ-
ning i vår, 4 st. kvigor och 2 st. kalvar.

2 st. hästar: 1 st. sto, 14 år, och 1 st. vallack, 15 år.

Höns: 100 st. 1- och 2-äriga.

Maskiner och redskap: tröskverk, Herrljunga nr 2,

haimfläkt med rör, el.motor, Asea, 1Q hkr., med 20 mtr
kabel, el.motor, Siemens, 7 hkr., m' 20 m. kabel, el.motor,
t hkr., gröpkvarn, Nirvana 3, hackelseverk, Ystacl, Gud-

hemstriör, ogrässpruta, våg med vikter, släpräfsa' slåtter-
maskin, hästräfsa, hövändare, Ystad, alfasax, gummi-

hjulsvagn, last- och arbetsvagnar, slädar, ekvälf, svinbur
och lådor, harvar, håvar, häck, kapsåg, slipsten, hyvel-
bänk, tvättmaskin, plogar, mjölkflaskor, kylare, sil, st'ör

samt div. handreclskaP m. m.

Till säkre, kände köpare lämnas sex mån. kredit mot
äganderättsförbehålt. övriga villkor vicl auktionens bör-
jan.

_ KORVSERVERING -

Fröklnd
blt'50.

Frökindshögern
har haft årsmöte
Frökinds Högerförening har

hållit ett mYcket välbesökt års-
möte i NTo-lokalen, KinnarP'
Sedan ortlf. Ragnar Johansson,
Slutar,p, hälsat välkommen höll
riksilagsman Rolf Eliasson'
Fägre, ett anförande. Han be-
handlade den nuvarancle Politis-
ka situationen. Han gav en ana-
lys av de otika Partiernas in'
ställning till bl. a. omsättrnings-
skatten, pensionsfrågan och för-
säljantlet av aktier i de stats-
ägtla företagen såsom LKAB
m. fl. Som alltidl fångade tala-
ren helt sitt auditorium, och fö-
retlraget rno,ttogs mecl starka
applåder.

Av styrelseberättelsen fram'
gick att mecllsmsantalet ökat
uniler året mecl fYra medlem-
mar till 106. Till stYrelse för det
kommande året valcles: orclf.
Ragnar Johansson, SIutarP, vice
ordf. Erik Boman, Vårkumla,
sekr. Sven Andersson, KinnarP'
kassör Erik Danielsson, Luttra'
samt Parul Gustavsson, Börstig'
Göran Sandin, KinnarP, Ivan
Gustavsson, Brismene, och Arne
Setterberg, Slutarp, den senare
nyvalil efter Torsten Andersson,
Slutarp, som avböjde återval.

Till revisorer valdes Tage An-
dersson, Slutarp, och Egon Jo-

,hansson, Kinnarp. Ombud till
tlänsförbundsstämman blev Ivan
. Gustavsson, Bristnene, Valter
Oskarsson. Vårkumla, oeh Har-
ry Larsson, Brisrnene. Ombutl
till nomineringsstärnman blev
Allan Johansson, Kinnarp, Sven
Andersson, Kinnarp, oeh Erik
Danielsson, Luttna. Till kon-
taktkvinna för högerns kvinno-
förbund valdes Kajsa Erenius,
Börstig.

Efter kaffeservering visade
ombudsman Olle Johansson,
Skara, ett par vackra färgfilmer
från Fumvik och en från Här-
jedalen. Det i allo lyckade mö-
tet avslutades av ordf. Ragnar
Johansson.

Pastorstliakonens årsredo-
görelse,

-?äitäiÅäiakon Än,iäis Karls-

It

STORGATAN

ir

Frökrnd
-60,

V överlämnades
vid högtidlighet
på Frökindsgården
Tesup6 var i söndaels kvåll

anordnad på Frökindsgården
för pensionärerna där, social-
nämndens ledamöter samt en
del särskilt inbjudna gäster.
Föreståndarinnan, syster Viola,
stod för värdskapet. Vid detta
tillfälle överlämnade en av
pensionärerna, fröken Ester Jo-
hansson, som gåva till Frö-
kindsgården en förnämlig TV-
apparat, en sak som länge stått
på önskelistan.

F. folkskollärare Axel Nils-
son oeh soeialnämndens ordfö-
rande Gustaf Vård6n uttalade
till Ester Johansson ett varmt
tack för den välkomna gåvan
och hcppades att den skulle bli
till glädje och omväxling för alla
på X'rökindsgården. Trädgårds-
mästare Bertil Andersson, Slut-
arp, överlämnade blommor till
givaren. Efter psalmen >Härlig
är jorden> höIl kontraktspros-
ten Erik Malmensten en an-
daktsstund. Debutprogrammet i
den nyskänkta TV-apparaten
utgjordes av den norske bisko-
pen Arne Fjellbus kvällsbetrak-
telse.

Filmen >>Kärlekens håmnd>
visas i Kinna.rp.
Missionär tr'ilip Malmvall har

Iyckats anskaffa filmen >>Kärle-
kens hämnd på Nya Guinea>> och
nästa vecka kommer ett tillfälle
för Kinnarpsboma att få se denna
film.

lTitt ombua för Kinneveds
I pastorat trb.6O .

latt deltagp i stiftsungdomsting-
let i Karlsborg den 18-20 april
1960 har utsetts Evy Karlsson,
Hulegården, Vårkumla, och
Elof Karlsson, Axtorp, Kinne-

{ved, med Ingrid Torstensson,
Västerbo, Vårkumla, och östen
Andersson. Kinneved. som ers.

Stor juniorsamling I KirunrP'
.Ungdornar från juniorförening-

arna i SlutarP, Sandhem, Åsar'P,
Brismene, Börstig och KinnarP i
tisdags kväll samlades i Kinn.
arps missionshus.

En av KinnarPsjuniorerna häl-
sade de över ett hundråtal ungdo-
marna välkomna, varefter följde
ett omväxlande Prog. En gruPP
jilniorer från Sanclhem visade sig
kunna hantera blockflöjt. De
gtadde de församlade. med flera
musikstycken.

Hfter serveringen talade Pastor
Tord Wikström o.m vad berättel-
sen om den förlorade sonen i Lu-
kas 15 har att säga oss, som le-
ver nu. Några juniortlngdomar
vittnade om frälsningen.

Juniorerrra och UV-l<åren inbju-
der ailmänheten till ett möte näs-

ta tisdag, då >>Kärlekens hämnd
nå Nva Guinea kommer att vr-
ies. MedvelXande blir 61' a' mis-
sionär FiliP Maimva.ll

-,\
J O RDFO RME D LIN G EN

FORENING u- p. o

12-14 FALKOPING Tel. 12348

KINNARPS
MISSIONSHUS

Söndag kl. 17 Evangeliskt möte.

I Karin och Maj-Lis Karlsson. A.

I Karlsson. Tisdag kl. 19 Färgfil-
lmen >Kärlekens hämnd på NYa

iGr-,it."r. Missionär Filip Malm-

I vall. Missionsoffer.
i Alla välkomna I1 -------ulw-
I SLUTARPS
I nnrssroNsHl lS

I -.*-'T

I SLUTARPS 
I

I MISSIoNSHI"Is 
i

] SOnaag kl. 14.00 Familjeguils- 
J

I tjanst. Medverkan av evång. 
I

I 
Ing-Britt Ekbl'om, Andersson' 

I

j Sång. Insamling. 
II En var välko,rf men. I

l---=:--:=::

besök hos ensarnmå, sjuka och I

oqmlq Igam1a.
Dessutom har pastorsdiako-i
n lett andaktsstunder vitl be-l
avningar och husförhör. sön-l

nen lett andaktsstunder vid be-
gravningar och husförhör, sön-
dagsskoibarnens fester och del
gamlas julhögtider, deltagit i l

I 
söndagsskole- och ungdoms-l

r I ;?:53å::1,-..,i*'il'"?' "*:11 i

'I gamlas julhögtider, deltagit i

klockstapelsinvigning i Smula
och tjänstgjort som liturg vid
biskop Sven Danells besök i
Humla och Blidsbergs kyrkor
samt vid domprosten Nils Karl-

,1 ströms besök i Dalums kyrka
. och fungerat som ledare av kyr-
; kobröd.rakår och kyrklig sy-

krets.
Fasti g'hetsöverf lyttnin g.

Hr Äke Johansson, Finkagår-
den, Vartofta, hemställer i sliri-
velse till länsstyrelsen, att läns-
styrelsen till prövning ville upp-
taga frågan om överflyttning
av lägenheten Synnerål Gate-
gården 2:4 frän Luttra till Slö-
tja socken.

Lägenheten, som äges av sö-
kanden, utgör en enklav ino'rn
Slötra socken. Sökanden är även
ägare av angränsande fastighe-
ter Synnerål Sågaregården 2:2
och Synnerål Finkagården 6:8
samt Sundsholrneir 1:1, 3:1,
4:1 och 5:1 och har för avsikt
att sammanlägga samiliga
nämnda fastigheter till en fas-
'tighet.
Missionär X''ilip Malmvall besöker

Kinna,rp.
Missionär tr'ilip Malmvall besö-

ker Kinnarps missionshus på tis-
dag kl. 19. Då visas färgfilmen
>Kärlekens hämnd på Nya Gui-
nea>>. En"insamling för missionen
göres vid detta tillfälle.
. På söndag kl. 1? håltes evånge-
liskt möte under medverkan av
systrarna Maj-Lis och Karin
Karlsson och Älgot Karisson.'



|(innarps

$amhällslörening
har årsmöte på Pensionatet,
Kinnarp, onsdagen den 2 mars
kl. 19.30. Alla medlemmar torde
infinna sig. Viktiga frågor'.

Styrelson.

Kinneueds pa$loral
Kyrkostämmor för avgivande

av yttrande i anledning av
Kungl. Kammarkoll. förslag till
ny pastoratsindelning hålles
sönclagen den 28 februari 1960
i Kinneveds kyrka kl. 72.15,
omedelbart fö1jd av pastorats-
stämma, och i Vårkumla kyrka
kl. 15.15.

Ordf.

Frökinds

Frökinds skolstyrelse LtlZ-6e.
har hållit sammanträde.. Till
slöjdlärare vid Kyrkskolan an-
togs Paul Gustafson, Vintorp,
Börstig, och till matutdelare vid
skolmåltiderna i Börstig valdes
skolvaktmästare fnge Eckerlid,
Ekarp. Av rektor meddelade
tjänstledigheter och förordnan-
de av vikarier godkändes av
skolstyrelsen.

Det beslutades att lämna ar-
betsstyrelsen i uppdrag att med
dess personal ordna med in-
koppling av vatten i samtliga
lärarboståder. tr'rågan om infö-
rande av oljeeldning i Sörby
skola skulle till kommande sam-
manträde utredas av Sten Ahl-
qvist, Slutarp, och Arne Olsson,
Kinnarp. Med anledning av viss
omorganisation sedan den nya
skolan tagits i bruk, beslutades
att införa en extra skolskjuts
från Vårkumla. Statsbidrag till
densamma skulle sökas i vanlig
ordning.

Skolstyrelsen uppgjorde före-
skrifter och ordningsregler fö1
uthyrning av gymnastiklokalen
för frivillig gymnastik. Åt skol-
vaktmästaren Valfrid Johan's-I v @Ä LIuq,D LaI Etl Y AUI l(I ., UIIAIIS-

son. uppdrogs att ombesörja
mattransporten till Börstig. En
ansökan från annat skoldistrikt
om att en elev från detta måtte
få undervisas vid Frökinds folk-
skolor godkändes av s1'elsty-
relsen.

Kyrknstätnlna
med Luttra församling hålles i
Skolan tonsdagen ilen 3 mais
1960 kl. 15.
Ärende : Past,oratsregleringen.

Ordf.

I(innarps

[|T0-lörening
håller möte i lokal Vinterny
söndagen den 28 febr. TV. Frå-
gesport mellan Vårkumla, Slut-
arp och Kinnarp.

Kaffeserveling med fastlags-
bullar. Lekar och dans
, Alla välkomna!

Fnökind

egeL tungomål. Hela filmen var I

en upplevelse för dem som upp- 
]skattar att iå del av verkiiga i

För' för'sta g'angen i Sverige
visades filmen >I(är'lekens hämnd
på Nya Guinea>> i tisdags kväI1 i
Kinnarps missionshus.

Å.r 1952 clödäctes två missionä-
rer av infödingar, då de var på
väg tili nya områden. Missionen
>>hämnade> genom att sända ut
fie.r unga män och kvinnor till
detta missionsfält.

>Kärlekens hämnd> kunde vät !

knappast lärnna nagon ober'örd. I

På filmen kunde man föIja mis- ]

sionärerna på deras färder till l

fots genont djungler och över hö- |

Nlissionsfilmen >>Kårlekens hämnd
på Nya Guinea> prerniärvisa-
des i Kinnarp,

ga berg. Man såg missionät.erna i

komma i kanoter, men man såg I

också flygplan, som användes i
missionens tjänst.

Missionärernas arbete bland de j

sjuka skildrades. Den gav också |

en inblick i det mödosamma ar- I

belet att bland stamrnar" som I

saknar skriftspråk, trånga in i l

språket, åstad,komma ett skr.ift- i

sprak och ge dem bibeln på deras I

cragder'.
Missionär Filip llahnvåll kom-

menterade filmen, Pastor Algot
Karlsson iniedde mect etl anföran-
de över Rom. 10:13-17. Missions-
sekr. Arvid Älmqvist avslutade.
En insamling för missionsalbe-
tet gjordes.

Speciella missionsdagar kom-
mer att anordnas i Kinneved den
76-20 nrars, då det bl. a. också
kommer att bli en missionsutställ-
nlng'.

På söndag kl. 17 hålles evan-
geliskt möte, då Bengt Johanson
sjunger och vittnar.

Missionsförsäljning
ägde i lördags rum i Bör'stigs
missionshus. Pastor David Ols-
son inledde med en andaktsstund
ocli efter kaffeservering vidtog 

I

fdlsäIjningen under iedning åv I

pastor Olsson. Behåliningen av de I

förfär'digade och skänkta saker- |

na blev god, c:a 2.000 kr., ochl
översteg förra årets försäljning..l

-z>'1"4c, ii-Årsmöte med slutarps I uinnnllgd$
rnissionsförsamling i nl

""i't'å?,iu** Häi3ilifiiäili*i 
I I i a ltluå rd sf ö re n i n gle i missionshuset. Det inieddes li '

mecl en andraktsstun{, i vilken 
l,l håller ÄRSMöTE på Nya pen-

5ff,:å#:":{"*Lo"Tff" jättri:llsionatet, Kinnarp-, toisdagen
skans litenhet>> med t""i rraä'ä.. I den 3 mars kl' 19'30'
139., Förhandlingarna leddes av
ordföranden, köpman Nils Evalds-' , t r at."?",iiäl't.ten 

ha. ro'tgått ur-, rJäKISIlg
ter samma tinjer som fö",usl_ul9_u I Kinneveds jaJ<tvårdsföreningår med offentliga o"nriljuttll I anordnar med anledning avmöten. Under augusti höIls enl :.:'"':"'i;; ;;.k;-iå"g -?art-0i""ä'iu"i I föreningens 10-åriga tillvaro i

Vårkumia med evangelisternalffil
Rut Jakobsson och Ulla. Britt I söndagen den B april. iKarlsson som talare och sångare. | - _

rades med storr intressel^Vt;;; lli Föreningslokalen, Slutarp, ons_
höstfest har hållits och dessutom f ldagen den 2 mars 1960 kl. 20.00

Enok Mok ]rtåg:nuson, som tlanatjänat för-DrruK lvraBrlLrDuil, surrr tJarroL rur- *

samlingen närmare sex-år, siutat 11inl1sveds Op-avd. tlE-AU,

har rnan traditionsenti8! L?it dellav trädgårdskonsulent Vide_
s. k. >aktuetla måndasskviillsfö- 

llUrant, Hushållningssällskapet,
tena>>. f mötena under året hat'll ^, 

^r^övpe'^u^ar!!'
över B0 otika vittnen *ää".ri.i. JSkara, om >>Trädgården vid
Bland dessa kan nämnas mis- llanthemmet>>. Filmförevisning.
sionssekrr. Arwid Almquist och 

IEric Hertz, rektor Stig wikström I RLF avdelningen'
d^lÄd+h^*-44,^3+ånnö,"^ 

^o?l 
\IIil, 

-

soldathemsföreståndare Carl Wil-
son. pastor Owe tr'redin. missio-
när Gull Britt Hellberg och den E - I
blinda missionär'en Roia zetter- f-ln nUSVagn
berg.

tr'örsamlingen har u ' i bra skick önskas köpa' Medde-

han Dredikantskine. å;";r:ff; la Er per tel. Kinnarp 104.

har 18 medlemmar. s);;;äilä; l F-; I
har arbetat troset som vanigtii f OfeC[fag
och missionsförsäljningen omfat-ll, -",- .

sin tjänst och pastor Henry An- har tiil ny ordförande valt Arvid
ders"son kommit som hans efter- ,tl.t6ursson efter Daniel Abrahms-
trädare. Medlemsantalet var tid uot, som åvsagt sig. Hr Anders-
årsskiftet 16, av vilka dock sju son framförde avdelninsens tack
medlemmar även tillltör andra 1;1i den avgående ordf. f-ör det ar-
missionsförsamlingar. Kassan ha- bete han nedlaet 

'nder 
de 10 år

de under året onrstutit 5.902 kr., han varit ordföiande.

I sönd*gsskolan und,ervisas ett i

40.ta1. elever och juniorföreningen jslrurSwrr l

har 18 medlernmar. Syföreningen ]

vilket är 1.100 kr. mer än förra övriga styrelseledamöter blev
årets kassaomslutning. Bror Andersson v. ordf., Erik Gus-

De styrelseledarnöter som var tafsson sekr.. Arne Olsson v.
i tur att avgå omvaldes, nämligen sekr., kassör Bertil Kjellander,
Foike Pettersson, Augusta Abra- revisorer Gunnar Eriksson och
hamsson, I{ulda Brunn och Gert- Herbert Andersson. distriktsom-
rrtd Sanddn. Till styreisesupple- 5s6 Bertil Kjellander och Sixten
ant omvaldes Ester Johansson. Lindberq, ledamöter i SLU- och
Kvarståend,e i styrelsen är Nils SlKF-styrelserna Arvid Andgrs-
Evaldsson, Lars Fredriksson och son resp. Bror Andersson.

Frötrrfl{rd

Ordf. i juniorföreningen, Folke

KOM[TUNAL['UI.LMÄKTIGE
sammanträder i Kinneveds folk-
skola månclagen den 14 mars
1960 kl. 19.00.

Orilf.
Pettersson, omvaldes, och övri'-
ga ledare blev Asta Johansson'

Märtha Wilhelmsson, suppl. Algot
Karlsson. !'örsamlingsför'estånda-
re är pastor Henry Andersson
och vice dito tr'olke Petter-sson.

TiIl söndagsskolföreståndare
omvaldes Folke Pettersson med
Asta Johansson som ersättare'
övriga lärare blev Augusta Ab-
rahamsson, fnger Johansson och
Margareta Augttstsson.

Äugusta Abrahamsson :*:_t"::: I Följande möten under året be- 
1Ändersson. Föreståndarinnol-ilt I .rulåä"r' tra insamlingsmöten för lsvföreningen blev Ester.JiTT: 

I ,ni."å".rr"*"r.oiu"", - 
"at,itbgtiå, ison ocht Lydia sand€n:,l:tl':::l skördefest och missionsförsälj-i

so.er. valdes rvar Gustavsson ocl} 
| "t"g ."*t "" .;;i; -;t;å;!i- 

i

"t#i?:,iåå"ål;burl vaides: *"""- I *3ii:1åi"n tiu hösten' vidåre,
ska Älliansmissionens 

^ä..r.o"t"' 
I l-".*:!"1:: om seriemöten' täIt- i

i'ens Ester Johansson, våstersiit- I i9!:i ::h €n- ba.rnmötesserie. till- 
I

tands missionsförenings å..rititu :1:]ii,1.:--"d Kinnarps missions- |

Äugusta Abrahamsson, Svenska tti?1T^11"1 l

Allånsmissions ditriktsinöte tr'ol- undel' en- paus i förhandlingar-
ke pettersson och Märtha Wil_ na serverades kaffe och tili sist

helmsson. F öijande år'sbidrag' tackade Nils Evaldsson alta som 
I

skail utgå: till Äsarps missions- i på ett eller annat sätt tjänat för- 
|

församling för pastorns lön 1.000 | samlingeh under år'et, varefter j

kr. samt ti1l Svenska Älliansmis- | söndagsskolsekr. ÄIgot Katlsson 
i

sionen 109 1<l I 
av;lutade med bön. 

i



JORDFORMEDLINGEN
f ORENING r. p. o,

STORGATAN 12*14 FALKOPING Tel. 12348

Kinneved uttalar
sig för kollegiets

pastoratsförslag
Extra kyrkostämma hölls i

söndags efter gudstjänstens
slut i Kinneveds kyrka för att
avge yttrande i anledning av
Kammarkollegiets förslag till
pastoratsindelning.

I sitt förslag till indelning
hade Skara domkapitel föror-
dat följande indelning och
tjänsteorganisation: Frökinds
kommun jämte Kärråkra för-
samling från Hökerums kom-
mun bildar tillsammans Kinne-
veds pastorat med kyrkoherde
i Kinneved och kyrkoadjunkt.
Kärråkra skulle därvid överfö-
ras från Hökerums kommun och
Älvsborgs län.

_i;a rrfialandeL_ j

$tnr Traktor- o, Redskap$allktiolt
kommer att hållas onsdagen tlen 23 mars 1960 kl' 12'00

på Il{önarps egendom, Slutarp, då godsägare Ragnar Bro-

iall på gintta 
"n 

driftsomläggning låter försälja:

4 st. traktorer, därav 1 st. Farmall DF, diesel, 1953' 2

st. Farmall DGD, cliesel' 7952, 1st. Fordson Major, foto-
gen, 1951, samt 6 st. breddningshjul till Farmalltrakto-
rerna.

Traktorredskap: Pic up press för hö och halm, Mc Cor-

mick, 1958, med ensileringstillsats, Moteska ogrässpruta'
såmaskin, Mc Cormick, 25 b. skivbillar, 2 st' självbinda-
re, Mc Cormick, 7', direktdrivna, med gummihjul, 2 st'

slåtteraggregat, Mc Cormick, 6', 2 st. hydraulplogar, Mc

Cormick, 12", och 14", 3-de!. ringväIt, Mc Cormick, 81 r',
tallriksharv, 28 tallrikar, Oliver, segerkultivator, 2 st' hal-
Iaharvar, 5 sekt., fjäderharv, 2 sekt. räfsa, Överum Klö:
ver jr., sidavläggande räfsa, släpräfsa, Överums, 3 st' göd-

selspridare, Mc Cormick, Sylvis konstgöclselspridare mecl

1-axlacl sIäpkärra, 4 st. 100 p. harvar, 3 st' gummihjuls-

vagnar.

Ilästreclskap: gummihjulsvagin' 4 st' plogar, Överums'

2 st. årder, 3 st. hackor, 4-rads L. Harrishacka, 6 st' släp-

räfsor, 2 st. räfsor, Arvika och Mc Cormick, ftökårta, 4

st. kälkar.
Loginventarier: Oll6ns tröskverk, 4', med självmatare'

transportabelL, halmfläkt, Kälve, med rör, bensinmotor'
International, el.motorer, 4 st., därav Asea, 30 hkr', med

pådrag och 15 m. kabel, Asea, 3/2 hkr., Siemens, 3|'2 hkr'
med pådrag och 8 m. kabel, Moren, 2 lnkt., gröpkvarn, Re-

kord Special m. m. ' '
övrigt: 24 st. mjölkflaskor, 14 st. mjölkmaskiner, Aifa,

kompl. mjölkmaskinsanläggning. Veåpanna' Ett parti
pressat hö.

Till säkre, kände köpare lämnas 6 mån. räntefri kredit
mut äganclerättsförbehåll. övriga villkor vicl auktionens

början.

De flesta retlskapen äro inköpta under tle senaste åren

och äro i mycket gott skick.
_ KORVSERVERING_

Fdkfnd.
43_e<t.

Under hänvisning till princi-
pen för pastoratsindelningen,
att ett paqtorat icke får sträcka
sig över länsgråns, har kam-
markollegiet icke ansett sig
kunna förorda Kärråkra för-
samlings förening med Kinne-
veds nybildade pastorat. I stäl-
let har Kammarkollegiet före-
slagit, att Frökinds kommun -alltså Kinneveds, Vårkumla,
Börstigs, Brismene oeh Luttra
församlingar - bildar ett Pas-
torat och samtidigt föreslagit
två ordinarie prästerliga befatt-
ningshavare i det nYa Pastora-
tet, nämligen kyrkoherde i Kin-
neved'och komminister i Börs-
tig.

Kyrkostämman, som var tal-
rikt besökt, beslöt enhälligt ut-
tala sig för det av Kammar-
kollegiet frarnlagda förslaget.
Stämman förklarade sig inte ha
att erinra mot det av Kammar-
kollegiet framlagda förslaget
till ekonomisk uppgörelse mel-
lan Kinneveds pastorat och av
regleringen berörda angränsan-
depastorat. il_- 

-

Pastorstliakon Carl H. Nilsson
har under veckan gästat Döve
kyrkl. syförening vid samman-
komst hos Gunnar Blank i Skat-
tegården och Börstigs pastorats
kyrkobröder hos Ivar Anders-
son i Gunnestorp. Pastorsdia-
kon Anders x"rrr.o"-irai.å4" l

välkommen och berörde pas-'
torsdiakonernas vittgrenade
arbetg med tyngpunkten på
nordliga landamären. Herr Nils-
son, som är sekreterare i orga-
nisationen, tog åhörarna med
sig till de stora Lappmarksvid-
derna med de många milen mel-
lan pråst och församlingsbo.
Vackra färgbilder visades. Kol-

I lekt upptogs till Stiftelsen Lek-
lmannatjänst.
I

L Kinneveds jaktvårilsförening
har hållit årsmöte, som öppna-
des av ordf. Martin Ahl.
1 Av styrelse- och revisionsbe-

I rättelserna framgick att verk-
lsamheten varit synnerligen liv-
Itig. Så kan till exempgl nämnas

latt 28 rapphöns under föregå-
I ende år släppts på föreningens
marker och vidare har betydan-
de skyddsplanteringar utförts.

Till styrelse för 1960 valdes:
orclf. Martin Ahl, kassör Harry
Göransson, sekr. .drne Olsson,
Allan Adamsson, Haruy Johans-
son, Linnar Hermansson, Ivar
Gustavsson, Yngve Nilsson och

LKarl öman, suppl. Erik Svens-

ison oeh Vebster Martinsson.
Revisorer blev Guntle Johans-

son och Rune Grahn samt revi-
sor för älgbanan fvar Gustavs-
son. Till älgskyttekommitt6 val-
des Harry Johansson, Vebster

lMartinsson och Karl Asp samt
till kommitt6 för lerduveskYttet
Yngve Nilsson, Harry Görans-
son, Erik Svensson och Arne
Olsson. Till representanter vicl
länsförbundets årsmöte valdes
Linnar Hermansson och .Yngve
Nilsson, till representant vid
jaktvårdsdagen John Blank och
till medlem i Vilske-Frökinds
sportskyttekrets Arne Olsson.

Mötet beslöt att föreningen
den 3 april skall anordna en
jaktstig. Vidare fattacles beslut
om att även under år 1960 in:
planteringar av rapphöns even-
tuellt även fasaner skall ske.

En dsl k0pnr för dyrl

-o 
aNDEA KöPEB från

lors Guslofssons' MöbelEfför,
_O SLUTARP.

O.iel. 1?9 KinnarP.

O Allt I möblor och sdff"'

O grupper, mattor rn. nL

ä;;;;. pastoratsstä**u I lghtniP"..Tyfrris3;.vtorerung. l--, ,---- ", !!'^'!l;
oeh vårkumta församiöö;: I lhar ftusälining i Slutarps tor- lPannpUtf medföfde
kostämma har bestutai uti illeningslokal på onsdag kl' 18ll ^-"*-.,*^^rr--"cJ

de pastorat. l l

Kinnevedspastoratsstä**"l|pruta;ps..|rvrkIigasyföreqingre
oeh vårkumta församtö ö;: I lhar ftusälining i Slutarps tor- lPannpUtt medföfde
kostämma har beslutai ati i | | eningslokal på onsdag kl. 18 rl " r
pastoratsinder*ioest"aå1, "l".ri 

| | 
med"karreseivering oär, rottu- ll spånrumseldsvåda

ansluta sig till det av Kinneveds I lner' ll Eld utbröt vid 6.30-tiden på
församlings kyrkostämma sjor- lf 

-- 
t I l"-ljllg:T"I.*"':"^, i Kinnarps

_,',^uttaunaei. *ls-oc:.-- | 1l 
rraiiniuaurii._ ert." ..n " 

n"ntr-l

- l r Hos 
llåTI 'åä#fflJ"i ';1,1ä1T; l

tJr|IIl||tlttt<altaces.Rö,kutveck1insen||I I'lr-. r- - - - i l. JOhnSSOnS 1, var kraftig och rökdykare fici< ri

| . . 
ölttlar$s ili Konditori llF.x,rå,itflti:r,11:$i=l

ll även i taket. Efter två timmars 
i

l,".klllf",:yl0j11'"1q^. Ill - rI.urARp - ll tffin,J"r::J;?t#rä,** 
I

l;;.-r"hl-';il;;.;-'ä;;"'rlll ret. Kinnarp 1b1 rl upplvsn'-'^ry-'i: k?i..."?"*:"."1

lmars kr. 
^18. K"rr.;.";;;j"s.lll rinns Gorr MArBRöD, . I i:,_:'i11:.tj n:',,Yoferrabri- 

|

lLotterier. Gåvor emott"s", *.ä 
I I ijää""o sMÅKAKoR. 

; I kens spånrum eld'håriats tre I

i##i###:" r, I Tårtorna rekommenderas 
- | såneer och sammanlast ''nder 

I

l- air" '"""'i"äir.ä*""r_l | åäliå,,","*u" mottages. 
-irabrikenstiu-varo 4-l **"'j
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Kinneveil-Vårkumla lokal-
L avrlelning av RLF 8l>-OO"
har haft årsmöte i Förenings-
lokalen, Slutarp, under ordfö-
randeskap av Arvid Andersson,
Hallsarp, som valdes till ordf.
efter Hilding Våring som un-
danbett sig omval. Till ledamot
av styreisen i hans ställe inval-
des Karl-Arne Adamsson, öde-
gården. övriga styrelseledamöt-
ter omvaldes, nämligen v. orclf,
Erik Bohman, Slättäng, kassör
Herbert Andersson, Alarp, sekr.
Valclemar Johansson, Siggag.,
v. sekr. Bengt Vård6n, Nolg.,
Torsten Gustavsson, Prästg.,
och Göran Karlstedt, Hassla
östergården.

Revisorerna, Bengt Nilsson
och Sven Andersson, omvaldes.

Ombud vid länsförbundets
stämmor blev ordf. Arvid An-
dersson samt Allan Johansson
och Torsten Gustavsson; kon-

jtaktman med jordbrukets ut-
lredningsinstitut Karl-Ärne
I Adamsson. och studiekontakt-
lman Arne Olsson. Efter årsmö-

ltesförhandlingarna höll träd-
i gårdskonsulenten E. Videbrant,
Skara, föredrag och visacle film
hur det gå till att anlägga en
trädgård kring lanthemmet. Fö-
redraget, som följdes med spänt
intresse, lämnade den talrika
publiken lärorika kunskaper i
anläggande åv en trädgård,
plantering av blommor och
fruktträd m. m. Så bjöd avdel-
ningen samtliga på kaffe med
sång och musik Samt även roli-
ga historier av Sune Olsson och
Gunnar Andersson.

Sist tog lantbrukare Alexis
Bohman, Ekedal, Synnerby, i
ord och bilcl publiken med på
en resa i Norrlancl, Finland och
till Narvik.

l(innarps Samhällsförening
har haft årsmöte på Nya Pen-
sionatet, Kinnarp.

Styrelsen fick som förut föl-
jande sammansättning: Arne
sandahl, ordf., Håkan Silvander,
sekr., Allan Sjöberg, v. sekr.,
Arne Andersson, kassör, och
Nils Johansson, v. ordf. De två
sistnämnda omvaldes för två år
tuamät.

Till revisorer valdes Georg
öhrnell och Artur Nilsson.

Av revisorernas redogörelse
framgick, att föreningen under

lxtra lryilrostälnttta
med Kinneveds pastorat hålles
tisdagen den 15 mars 1960 kl.
20 i Kinnarps centralskola.

Ärentle: Genorngång av pro-
tokoll från ekon. besiktning och
arrendeuppskattning å eckl. lö-
neboställena.

Orilf.

1959 haft 112 betalande med-
lemmar, som i årsavgifter inbe-
talt 832 kr.

I övrigt hade inkomsterna
hämtats från dels hembygds-
festen uncler pingsten dels från
en aftonunderhållning på, hös-
ten, en del anordnade lotterier
samt ett bidrag från Frökinds
kommun på 250 kr. Kassasaldot
vid årets början var 199 kr. och
nettointäkterna för 1959 upp-
gick till 2.473 kr.

Till förbrukad energi för ga-
tubelysning hade utbetalts 493
kr. En ny klocka för ljusets
tändning och släckning hade an-
skaffats, och fem nya ljuspunk-
ter kommit till under året.

En relativt stor kostnad hade
föreningen fått vidkännas ge-
nom att en transformator måst
flyttas för att ge plats åt den
nya skolbebyggelsen. Härige-
nom hade det blivit en hel del
ledningsomläggningar sorn för-
eningen fått bekosta.

När 1959 års inkomster redu-
cerats med kostnader för ovan-
nämnda arbeten, kvarstod dock
ett saldo till 1960 med 1.262 kr.

En liten reserv finns sålecles,
men den kommer mer än väl att
behövas för arbeten som snart
komma. i

Mötet beslöt att styrelsen
skulle gå in till Frökinds kom-
mun med ansökan om ett eko-
nomiskt bidrag. Dessutom skul-
le kommunen göras påmind om,
att en mycket rimlig begäran
vore att kommunen betalade
avgift till föreningen för sina
fastigheter liksom övriga fas-
tigheter i samhället gör.

Till sist fick styrelsen i upp-
clrag, att om möjligt anordna
någon form av aftonunderhåll-
ning eller annan festlighet un-
der den kommande pingsten.

Slutarp Aftonunderhållning
anordnas i FöreningJlokalen, Slutarp, söntl. ilen 13 mars kl. 19.30.

>FRÅN BELLMAN TILL FERLIN>
visprogram till gitarr av fil. kand. Ingel Jacobsson, Vara.

LJUSBILDER FRÅN DALARNA SAMT FRÅN KINNEVED
visas av Ingvar Lundblad, Axtorp. Kaffeservering.

Samhällsföreningen.

S I uta rps Sa m h äl I sf ö r e lr i rr 0 s 
i I ä!$ditif:il'iii"llå?I"fiiil:- Ilfund har cirka 1500 missionärer

medlemmar kallas härmetl till I ptacerade på olika missionsfält i
orcl. årsstämma på Källedal, I alla vårldsdelar.

Slutarp, onsdagen den 16 mars I _ Nå^:ta ,vecka kommer en del av

kl. 1g.g0. I den kristna missionen bland de

stvrersen. I itr** "1ff" åJ' ,.1*l?.i":å?"i1.;

Tillskärerska
symaskinssömmerskor
samt flickor

villiga att lära sig k'urbelsöm-
nad, erhålla anställning.

Konfoktions AB CIIIC
Tel. Kinnarp 133.

Röda Kors
har årsmöte och samkväm i
Centralskolan onsdageq d. ZB/B
kl. 19.30.

Allmänheten inbjudes.

Frökind

tcsl? _bo .

Kristen mission

bland färgade folk
Det är åtskilliga mlljoner kro-

nor, som Sverig'es kristenfoik var-
je år samlar in för missionen

till kyrkan.
Både Syda.merika,"'Japan oeh

Sydafrika kommer i blickfältct
med missionen i Japan i centrum.
En utställning, som belyser en del
av den kristna missionen i Japan,
visas vid skilda tillfällen både i
Slutarps och Kinnarps missions-
hus.

Kinneveds

lsom då hålles i Kinneved. Alla
' 

I hem får en inbjudan att deltaga
i i missionsmötena, vilka dels för-
I ]äggs till missionshuset och dels

-iil:.i?$#"xiäräå"l";.H:

' llaslarps 11ft*iä*x#Fffiii+{dii
uässamfällishet 

i i h,fitåh#åä{:; ä"" ;;,: -. I dagsman Axel Gustavsson över

- Det är de båda missionsförsam-Styrelsen. lingarna i Kinneved som med stöd

håiler årsmöte hos Gösta Gus- I ää";;ir Guds rike går fram
tavsson torsdagen den 17 mars i 'med makt - Bland vita, svarta

VÄI,KOMNA'TILL

Fll0:s $y- oulr pakelauhtion
i LOKAL VINTERNY, KINNARP
olrsdagen den 16 mars kl. 19.30.
Fm Doris Fransson, X''a,lköping, berätt,ar och visar ljus-
bilder från Tunisien. Sång och musil<. Kaffeservering.
Gåvor mottagas tacksamt.

NTO.

kl. 19.80, I och röda i Brasilien sommaren

Stvrersen. 
I I lSif ;; ;å'å:i#.:lä,"åi:ål,jä1,1;

-| 

varmed veckan avslutas.

t-

KINNARPS
MISSIONSHUS

Sönd. kl 10 Sönilagsskola; kl 17
Riksdagsman Axel Gustavsson
talar om missionen. DuettsånE.

Pannved
köpes.

AB Slutarps Möbelindustri
Tel. Kinnarp 45

Missionsoffer.
Alta hjärtligt välkomna!

nea

Realisation
KINNAEPS DIANUFAKTURAFFÄR, Kinnarp. Tel. l-34.



Frökind
a

Gott resultat vitl missions'
auktion i Slutarp.
I onsdags hade SlutarPs

kyrkl. syförening försäljning i

Slutarps föreningslokal, där
ovanligt många församlingsbor
hade samlats.

Efter psalmen 302 höll kon-
traktsprosten Erik Malmensten
en passionsbetraktelse med te-
mat >passionshistoria - mis-
sionshistoria".

Efter kaffedrickning vidtog
auktionen, och köplusten och
offerviljan var som alltid god.
De av syföreningsmedlemmar-
na förfärdigade handarbetena
och de många skänkta sakerna
klubbades raskt bort och in-
bragte tillsammans med lotte-
rier och behållning av kaffeser-
veringen en rekordsumma av
2.911 kr., 572 kr. mera än före-
gående år. Prosten Malmensten
tackade alla, som bidragit tiil
att resultatet blivii så. storartat,
och avslutade med bön.

Riksdagsma,n talar orn kristen
mission i Kinna"rp.
Vid de speciella missionsdagar,

som nästa vecka är anordnacle i
Kinneved, kommer riksdagsman
AxeI Gustavsson, Borås, att tala
vid det första mötet. Inlednings-
mötet hålles i l(innarps missions-
hus på söndag kl. 17. Ämnet för
riksdagsmån Gustavssons för'e-
drag blir >>Där Guds rike går fram
ned makt 

- 
bland vita, svarta

och röda i Brasilien>>.
Söndagsskolan har sin såmling

i vanlig tid på söndag förmiddag.

ttlt-u' '

Premiärseger för
Slutarpsfotbollen

Sluta,rp inledtle fotbollssä-
songen merl en överlägsen seger
över Herrljunga i en match som
spelades i FlobY På tränings-
planen.
FT-sport tog kontakt med ordf.

i fotbollssektionen, Lennart Kar-
16n, vilken hade följande synpunk-
ter på uppgörelsen: >För att vara
första matchen så gick sPelet
hyggligt och det mest glädjande
van: att konditionen höll så fint.
Den frä,mste härvidlag var Börje
Karlsson, som sPelade Ytterhalv.
Det är ännu lite för tidigt att ut-
öva någon närmare kritik över en-
skilda spelare, men den nYssnämn-
de gjorde jämte hb. Rolf Karl6n
och Kurt Karl6n ett gott intryck
Vi ledde i halvtid med 2-0 och
för våra mål svarade Ingemar
Ungh två, medån de övriga gjdr-
des av'Rolf Svensson och Bengt
Hermansson. Herrljunga tycktes
ha dålig kondition och slocknade
på slutet, men ett Par goda bac-
kar klarade upp de värsta situa-
tionerna>, slutar Karl6n, som vi-
dare omtaiar att nästa match ock-
så går i Floby, där man nästa sön-
dag möter henmalaget.

Geson.

r{)z-so"

Kommunarkivet
skall ordnas

Frökinds kommunalnämncl
har hållit sammanträde. Nämn-
den beslutade på socialnämn-
dens förslag föreslå fullmäkti-
ge att besluta viss justering av
vårdtaxan för F"rökindsgården,
innebärancle viss sänkning av
taxan. Fullmäktige föreslås att
tillsätta en trafiksäkerhetskom-
mitt6 för kommunen på för-
slagsvis fyra personer. Likaså
bör kommitt6n beviljas ett
mindre kommunalt a,nslag.

Arbetsstyrelsen för vatten
och avlopp hade inkommit mecl
förslag om tillsättande av
lämplig person eller firma att
handha skötseln av anläggning-
arna. Den årliga kostnaden ha-
de beräknats till 3.600 ä 4.000
kr. Nämnden tillstyrker fram-
ställningen hos kornmunalfull-
mäktige.

Kommunalnämnden företog
viss av länsarbetsnämnden på-
fordrad revidering av uppgifts-
kort för värnpliktig jordbruks-
personål. Kinneveds skytteför-
enings anhållan om anslag bord-
lades i avvaktån på nästa års
stat.

Kommunalnämnden uppdrog
åt rektor Georg A. öhrnell oeh
kantor Bengt Kjellström att ut-
reda och inkomma mecl förslag
till inredning m. m. för ordnah-
det av lrommunens arkiv.

Missionshistoria
från vår egen tid

skildrad i Kinnarp
Pastorn och riksdagsman-

nen Axel Gustavsson lät sina
lyssnare i Kinnarps missionshus
följa med till ett land, där en
kristen väckelserörelse från att
ha bestått av en församling meil
omkring tjugo medlemmar på
femtio år vuxit så starkt, att
den i dag omfattar församling-
ar med sammanlagt 600.000 för-
samlingsmedlemmar. Landet är
Brasilien.

I början rönte väckelserörel-

uppskattas missionens,arbete
på ett helt annat sätt. Regering-
en till och med bekostar en hel
del rnissionsarbetares flygresor
till deras arbetsplatser långt
inne i det stora landet.

Talaren hade sommaren 1958
som svensL delegat deltagit i'en
kongress i Rio de Janerio och
hade då studerat den kristna
missionens ställning i landet. På

lfyff i Kinnlrpsbilden

stiftelsens hyreshus vid genomfarten. l+lz-eo
Arbetet fortgår planenligt på det nya hyreshuset i Kinn-

arp. Det kommer att innehålla fjorton hyreslägenheter och
en stor affärslokal om 90 kvadratmeter samt fyra garage.
Man räknar med inflyttning i september-oktober. Det är
Stiftelsen Frökinds hyresbostäder som bygger.

Efterfrågan på lägenheter är
ganska stor i samhället, och det
nya hyreshuset var övertecknat
redan innan arbetet började.
Kornmunen har utsett en bygg-
nadskommitt6 som tillika skall

ett strålande sätt presenterade
talaren sina möten med de krist-
na församllngarna.

Mötet utgjorde upptakten till
de missionsdagar med missionsr
utstäIining, som innevarande
vecka är anordnad i Kinneved.
Närrnast följande samman-
komst blir visning av missior.s-
utställningen i Kinnarps mis-
sionshus på onsdag kl. 19.

Informationsmöte om v&tten
och evlopp

i Slutarps och Kinnarps sta-
tionssamhällen anordnas den
18 mars i Föreningslokalen,
Slutarp, då informationer kom-
mer att lämnas av civilingenjör
Folke Ander från ingenjörsby-
rån Viak. Det blir ä.ven tillfäl-
le att framställa frågor.

- 80 år fyiler den 18 mars fa-
brikören och byggmästaren Karl
Vilhelm Rutma.n, Nyhen-r, Sluta.rp. 

;

Jubilaren är' födrt i,Smula, Älrrs- i

borgs Iän, lnen kom lotlan i unga",

handha byggnadens förvaltning.
Ledamöter i kommitt6n år hrr
Arne Sandahl, Elof Rehn, Bengt
Samuelsson, Gösta Ttarsson och
Ivar Gustafsson. De är valda
på två år.

Intressnrads inom

trölrinds ksmlnun
kallas till möte i Förenings-
lokalen, Slutarp, fretlagen den
18 mars kl. 1"9.30, för informa-
tion rörande vatten- och av-
loppsanläggningen i Kinnarps
och Slutarps stationssamhällen.

år' till Kinnei'ed, tliir. han för.st äg-
nade sig åt lantbruk och seclan åt
byggna"dssnickeri. För många år
seclan startade han i Slutarp en
fabrik för byggnadssnickeri, vil-
ken under hans skicktiga och sak-
kunniga ledning utvecklades och

Slutarp 'qt''&'

JUNIORERNA
anordnar försäljning onsdag
kl. 19.00 i Slutarps Missionshus.

Medverkan av sekr. Tord
Wikström.

Gåvor- mottages tacksamt.
Servering.
En var välkommen!

Aftonunilerhållning i Slutarp. sedermera övergick till en son. 
l

Slutarps samhälGförening ha- llli* lvllligt intr-esser-aa saT 
i

*"r,ifi:l1*', "*:i::,:::,:'::,::' l,i fii.iiir ir,!!it!",-" pl i

' Slutarps samhällsförening ha- :l:'q: 1v15'rgr lnrresserad sågs
d r^ : -*-i--d _r. -.. Jrarr rur.r. orla ] KyrKoanKen ocn
J 1u ] .::"9*Cs. axoronåt artonun- med sitt stilln försynta väsen pa_
I l^-t-:lt-^i-- i n!_--_-i_-
f derhållning i Föreningsiokalen. rad med yrkeskunskap frar Åan lI Fil. kand. Ingel Jacobsson, Va- vunnit allmän aktning -octr 

manga 
]

r ra. höll föredrag mecl fitelri vånner' 
Il"u, hön friöarag *uå iit.i" vänner.

>Visans historia> och beledsa- i

j Sade föredragetmed egna sång-,
och musikillustrationer 

- en I

uppskattad programp{rnkt, lik-
som den föijande, där Ingvar
Lundblad, Kinnevecl. visade vål-
tagna färgbilder från såväl Da-
larna som hemtrakten. Man ha-
de unnat en större publik att
njuta av det getligna program,
som samhällsföreningen denna
gång bjöd på.

Nytt inslag i Kinnarpsbilden. Två våningar har våixt fram i bostads-



Mlsslrlndrer odner lr'titi"o l

r 7 o ny utredning om branddammar
,-,*rs**::'l#i;".ffiåx";Ji;lT,ftr?ff :

JOpunex
Till nämndeman under sex år I ställning att få sänka vårdav-
omvaldes hemmansägaren Gun- l Sifterna vid Frökindsgården.
nar Eriksson, Hallagården, l, Frågan återremitterades till
Slutarp. Den av hålsovårds- 

ll 
nämnden för en grundlig utred-

nämnden med tillstyrkan av ll ning av vårdkostnaderna.
i.ii.ltrii:iiiti+tffi kommunalnämnden upprättade ll Arbetsstyrelsen för vatten
l:l,l::ii:il:iii:::i:l:il:ii:::::tr::::tt;:il::iiiiittil hälsovårdsnrdninoan fÄr trrinr_ ll nnh o,,t^^- LaÄn ^i^-r .-^.-^rarl
iiiiiri+iir hälsovårdsordningen för Kinn- ll och avlopp hade gjort framställ_

arp oeh Slutarp föredrogs oeh ]l ning om att få anställa en till_
godkändes. Samtidigt besluta- ll syningsman för de båd.a verken
des att densamma skall träda i ll för en beräknad. kostnad av
kraft den dag den av länssty- ]l 8.600 till 4.000 kr. Kommunal_
relsen fastställes. 

ll nämnrlen hade tillstyrkt fram.

nämndens och kommunalnämn- ll att läirsstyrelsen till ledamot l

dens förslag. j resp. ersättare i kommunensi

En ansökan om försäljning llställningen och fullmäktige be- |
av öl för avhämtning tillstyrk- flslutade i enlighet härmed. I

tes i enlighet med nykterhets- ll Vid sammanträdet upplystes, 
I
6

Brandstyrelsen hade inkom- | byggnadsnämnd förordnat dir.
mit med av fullmäktige äskad I Ivar Gustafsson och byggmäs_ lutredning angående branddam- | taren Arne Sandahl, Xiäarp.
mar inom kommunen. Utred- | fiU ledamot resp. ersättare i ar_
ningen ansågs bristfäilig och I betslöshetsnämnden hade räns- I

branclstyrelsen fict<*j_ti11yg!,'styrelsen förordnat riksdags_l
förelägleiiäd att-iiikömittiilöd-f man Gustaf Hallagård octr rän- Ifullständigare redogörelse och I torist Erik Gustafison, Slutarp. I

förslae- Fullmäktige besrutade I ttt ombua vid årsmöte med Li-
I 
att ordna med en branddamm I dan_Nossans vattenvårdsför_ i

lvict vattenverket Jör.en 
-beräk- | nund i Skara utsågs köpman 

I

lnad 
kostnad. av 2;200 kr. Brancl- | COran Sandin, Kinnaip, o.t *a_ i

lsEyrersen ,tr:|. i tpp-d"3C att I larmästare Sten Ahlqvist, SIut_ |

ff Th'iq'?.ril:'å:::'å:l?i- 
| 
""[.umäkti 

ge besrutad e *,,u,. 

I

relsen upprättade årsberättel-l rattr---å" trafiksäkerhetskom-sen lades med godkännande till 
| ;r* fö" kommunen. f densam:handlingarna.

, #t'e'.rl*+;;t{i* I ll*i "fr*il*f*"#* I

I 
raborgsorienteringen .1960. lffi;:;i. 

uurr reKLUr' \reorc A. 
I

I uen av rexror upprattade och | |

I av skolstyrelse och kommunal-
I nämnd tillstyrkta organisation
I Flansr ör kommq4ens skolor | | _

i*ilrl:x:.rir:iir'ii*ii'lX liiri+lutrri$l'u ',Si$*tffi**i$il$$.ffi I :#"?ffi?ää?,1å'#iJr'å.t-- ll*:::*' ".;";;;:#ä"äT IMåltid på japanskt sätt. Missionår rngrid Vist i kimono äter med I O"r., av rektor upprättade o.h ltttt"" Ipinnar' 
I uu skolstyrelse och kommunat- l-=*-=--=:--------i

Eh utställning som hemförts från Japan av missionärerna I 
nämnd tillstyrkta organisation

IngridVistoch-FilipMalmwallöppnadesigårimissions- lflanel ör kommq4ensskolorll. | |

H:;,.;ftä"i;l**rån"nn*t::lxx1,rtji'{;;f: I ltn del ltöpur fi}r dyrl
Sammantaget bildar förernålen ett par vackra interiörer. llsjälvhärliga kejsarriket. Det l-a ANDRA KöpER från

De båda missionärerna ärlmissionsräu. tr'ör en missionärlll*n":::tilt."l",,tl::i:'-t3..11it lLors Gusrofssons Möbetofför
hemkomna rör något års vla.er- 

| 
ar gst^..?*.i"_l 

11! .-"*,,, !l?{ | iä'jirt};ff#tT*H-yå'j ,l -. 
sLUrARp.

ffijiSJ:,1J,?lä;fff,?,1å:l;tl"#H;3,J:ffiJ;"lTi,illl:" grr' orantrigt 
11cr<er ayll o re,. 1?e Kinnarp

rmlx''**'*r,:f? 
l 
;3 *,=#l*:;:* x 

i i ;3#"'ä1i;äläjj:i";."iäl l 
l : åi[JJ'lH#'J"ll.

l;Jå"?r,jil" ;f*j;#'flå-u;j | å:il*i", Tfåä ä:ilT;l å: ll.;; r.""""1 i'åä"''""ä" 'äi 
l

svenska missionärer "i:;äö lll':,1l-". 
';ä:iq+;.;.:y?: 

Il=,,SlHl.'iiä:J::Tff.r:I 
låtta olika missionssällskap. Hrlhittills, c:a en halv proeent utll.Outnirrgen är givätvis av grund_ jMarmwau kom till t"n:"_lL1"ll"j:t|ili*_"i yjJ}]tfll :"-.::rllragg"nau betydelse för en nylKina, där missionen omöjlig- 

| 
man fjnner dem både i regering- lltiA tu"" Japåns O*. O"iii# 

|gjordes efter den komm'rnistis- lenrcch.parlamentet. llmånga 3"p.rr"" som,lka omvälvningen,' och rngridl^ gtertrisstidens 
.1arLnsk-alloro' för vad ,"r"rroJå1rijä11Vist stötte till på den svenska l folk visar ingen egentlig fiend- ll tytt i tandet. 

* * 
|

missionsplatsen i Hamamatsu lskap mot främlingar. Manlj "" uu r ra,u'L' 
I

vid Stillahavskusten. Det är enltycks i allmänhet stå på godll Besök i skolorna I

stad om 400.000 invånare. lfot även med amerikanarna;.11 De båda missionärerna t<om- i
De båda missionärerna berät- lsom en gång landsteg som se- lmer att under de närmaste da- I

tar .många positiva saker från l8erherrar och besatte det gamla lgarna besöka skolorna i kom- |detta mycket >annorlunda> I Forts. på sista sid. lmunen. 
på fredag är skolung- |

ldomen inbjuden att klassvis tit- |

I 
tu på den japanska utställ_ 

|Iningen. I



Information i Sfrjiieirp

Arbetsstyrelsen för Frökintls kommuns va-anläggningar
i Kinnarp och Slutarp lade vid en informationsafton i För.
eningshuset i Slutarp i går kväll fram sitt förslag till an-
slutningsavgifter och årliga avgifter för fastigheterna i
de båtla samhäIlena ilå anläggningarna tas i bruk. Närva-
rande var civilingenjör Folke Antler från VIAK i Jönkö.
ping, som informerade om tekniska förhålla,nden samt om
den kostnadsram firman kalkylerat fram och inom vilken
anläggningarnas finansiering måste ske.

1.500 kr. fiir >befintiig> fastighet
om en bostadslägenhet, 1.900 kr.
för dito om två bostadslägenhe-
ter; för varje ytterligare bostads-
Iågenhet i samma fastighet ökas
anslutningJsavgiften med 250 kr.
För nylillkomnå fasti€iheter bör
anslulnin;lsavgiften i första fal-
let vara 3.000 kr., i andla fa]let
3.?50 kr.; för varje bostadslägen-
het utöver två i sådan fastighet
bör tillkomma 500 kr.

Den årliga avgiften föreslår
styrelsen böra beräknas eniigt ett
angivet poängsystem av föijande
utseende: kök 8 poäng, wc 4 po-
äng, badrum 3, tvättstuga 2, ga-
rage 1, varje rttmsenhet 1 Po-
äng. Avgiften bör utgå med 100
kr. för de första 100 Poängen
och därefter med 5 kr. Pr Poäng.
Äv årliga avgiften bör 60 Procent
anses falla på avloPpsanläggnin-
€len och 40 procent På vattenan-
1äggningen.

Styrelsen anser att detta Po-
iingberäkningssYstem bör Prövas
innan man Påtar sig utgi.ften för
anskaffning av vattenmätare. SLy-
relsen har som ett >>riktpris>> för
årliga avgiften uPPställt medel-
siffran 150 kr.

Det blev en livlig diskussion olrt
bl. a. anslutningen tiil vattenån-
läggningen. Många fastighetsäga-
re har ju egna brunnar och hyd-
roforanläggningar. Dessa fastig-
hetsägare kan inte enligt lag
tvingas till anslutning med mind-
re hålsovårdsnämnden finner att
deras vattentäkter är otillfreds-
ställande ur hYgienisk sYnPunkt.
Det var nu arbetsstYrelsens för-
slag att man ej sknlle söka tvinga
sådana fastighetsägare till an-
slutning. På en fråga från de när-

SLU-möte
Kinneveds avd. har månads-

möte i Vinterny, Kinnarp, onsd.
den 23 mars kl. 20.Q0 precis.

Servering, musik, förhand-
lingar och tävlingar.

om va-finansieringen

Axlorp-l|allagårde ns
DIKNINGSFöRETAG

håller ord. årssammanträcle
Vårkumla skola månclagen den
28 mars 1960 kl. 15.

Ärenden: Föregående års rä-
kenskaper. Besluta om begärt
bitlrag till omläggning av broar.

Vårkumla den 16 mars 1960.

Styrelsen.

varande krinde emellertid ingenjör
Ander ge en intressant >vatten-
finansiell>> upplysning. Om man
räknar samman de kalkYlerade
årliga vattenavgifterna (40 Pro-
cent av hela årliga avgiften) in-
till ett belopp av 1.200 kr. så
skall man finna att denna summa
täcker en sådan tidrymd att fas-
tighetsägaren är försörjd med
vatten >>för hela livet>>. Under så-
dana förhållanden kan han själv
begrunda om det är god ekonomi
för honom att underhålla sin egen
vattenanläggning eller ev. försäl-
ja pump- och hydroforanläggning-
en till behövande fastighetsägare
utanför va-området.

Ärbetsstyrelsens förslag skall
nu, möjligen med 'smärre iuste-
ring:ar, föreläggas Frökindsfull-
mäktige. Troligen sker det vid
nästa sammanträde.

Vid informationsåftonen fram-
kom ett förslag om att fastighets-
ägarna i Slutarp skali kontakta
entreprenören om anslutningarnas
utförande i omedelbart samman-
hang med å.nläggningsarbetet. För
Kinnarp, där anläggningsarbetet
ju är genonfört, rekommendera-
des >utrustning>> av ett ar"betslag
som snabbt kan genomföra anslut-
ningarna där. ArbetsstYrelsen
skall undersöka hur dessa försiag
ställer sig i praktiken.

I

Ett sto
4 år, dräktigt, prem. diplom till
salu. Tel. 73 Kinnarp.

l3aa-6.(

Fröer
rödklöver, timotej, alsike, bl.-
frö.

Bra kvalit6er - billiga priser

WILGOTSONS, Kinnarp, tel. 6
ROSMANS, Äsarp, tel. 2l

Kommitterade.
NORDÄSFN, KINNARP - Tel. 50.

Folioympningar
Alla barn födda 1958 och första halvåre[ 1959 samt tidigare

ej poliovaccinerade barn födda 1953, 1954, 1955, 1956, 1957 ym-
pas kostnadsfritt mot polio efter vederbörlig anmälan på barna-
vårdscentralen enligt nedan.

Tidigare i Falköping ympade barn, födda 1953-1957, som skall
erhålla sin 3:e spruta behöver ej anmälas. Dessa barn kommer
att kallas skriftligen.

För FALKöPINGS STAD gäller fötjantle tiiler:
Barn födda 1958

Barn förlda 7/7-30/6 7959
samt tidigare ej ympacle barn
födda 1953-1957

månd. 4/4 1960

tisd. 5/4 1960

dagligen

kl. 13-14

Anmälningsblanketter finns att hämta vicl barnavårdscentra-
len dagligen kl. 9-12. Blankertterna skall vara återlämnade titl
barnavårdseentralen senast den 25/3 1960.

lör PROVINSIALLÄKARDISTRIKTDT gäller fötjantle tiderr
Månd. 4/4 1960

Tisd. 5/4 1960

Onsd. 6/4 1960 dagligen
kl. 9.30-10.30

Torsil. 7/4 7960

Anmälningsblanke'tt,er finns att hämta i följande affärer eller
på barnavårdscentralen.

a

Börstig, Brismene, Kinneved. 
ILuttra

Karleby, Vartofta, Vårkumla 
I

Bjärka, St. Bjurum, Ugglum. Iö. T\rnhem, Torbjörntorp, f.
Gudhem. Friggerå'J<er 

I
Kättilstorp, Kälvene. Åsle, I
Falköpings östra I

Bjurum: Bjurums hanclel
Börstig: Erenius
Gudhem: Ingerhages
Kinnarp: Wilgotsscns
KäIveno Hörnvikens
Kättilstorp: Konsum

Blanketterna skall vara återlämnade till Bvc eller i affären
senast den 2513 1960. OBS. tiderna!

$IEDTAG HÄLSOKOETDN!

KURT PALMEN
överläkare

a Klipp ur annonsen ! Klipp ur annonsen! a

Leaby: Brages
Torbjörntorp: Konsum
Vartofta: Ehns
Vartofta-Åsaka: Josefssons
Äslätt: Settergrens

Fotboffi
på ODENPLAN

lördagen den 19 mars kl. 16.00t

KINNABPS IF_BK RAPID

Fotboll
Ekvallen sönd. hl. 11.

SLUTAIiPS IF_FLOBY IF.

Köp kycklingar
av svart Minorka, hönsrasen med den fenomenala livskraften;
har Leghorns goda värpförmåga

trfrfifiigt
GOSSBYXOR i storlek 2-14
år i moderna yllekvalit6er till
kraftigt neclsatt pris. Gråblå
pojkjeans, 7-12 är, billigt.
GOSSKJORTOR i rik sortering.

En del KAKHI och BLÅBYXOR
(mans) till extrapris.

KINNAR,PS
MANUFAKTURAFFÄR

Tel. 134. *h-60.



Frökind

glt_60.
Många har besökt

mrssronsexpon
Missionsutställningen, som den-

na vecka visats i Kinneved och
setts av minst 300 personer, har
velat aktualisera de stora beho-
ven av mission bland Japans över
90 milj. människor. Flbra Iän i
detta folkrika land har bara en
missionär på 150.000 människor. I
medeltal finns det en kristen mis-
sionär på 67.000 japaner.

Från Sverige har kommit om-
kring 100 missionärer i Japan.
Kristendomen kom till Japan på
1500-talet. Efter 30 års missions-
arbete fa,nns'där 150.000 som kal-
lades' kri$tlld,,.MCn'snart bröt föf-
följelserna ut. Tortyrmetoderna
var många och gr;,'rnma. över he-
la landet flöt de kristnas blod.
MeIIan år 1614 och 1653 avrätta-
des över 280.000 kristna för sin
tros skull. Sedan hade Japan sina
dörrar stängda för yttervärlden i
över 200 år. När missionärerna i
slutet av 1800-talet kom till Ja-
pan fann de att det inte var
måiga som hade mod och beslut-
samhet nog att möta det obarm-
härtiga motstånd, sorn med säker-
het mötte den sorn blev en kris-
ten,

Missionsutställningen, ljusbil-
derna, missionsfilmen och före-
dragen har gett en bild av hur
missionen arbetar i detta land.
Det är missionärerna Ingrid Vist
och tr'ilip MalmwaJl som varit le-
dare för missionsdagasras mis-
sionsutställning i Kinneved.

Missionsdagarna koinmer att
avslutas med en missionsguds-
tjänst i Kinneveds kyrka på sön-
dag kväll. Då medverkar missio-
när Martin Byrmo från Sydafrika,
prosten Malmensten, pastor Hen-
ry Andersson och sångaren Gösta
Fredriksson m. fl.

Kinnarps NIo-förenings
syförening

anordnade i onsdags en sy- och
paketauktion i Lokal Vinterny.
Efter musik av Håkan Si]van_
tler och Lars Falegård visade
fru Doris Fransson, Falköping,
ljusbilder från en resa i Tuni-
sien. Hon berättade glatt och
medryckantle till de mycket
vackra färgbilderna.

Efter kaffeservering följde
så auktionen med Sten Ahlkvist
som ledare. Under en sällsynt
gemytlig stämning kunde han
klubba bort alla de vackra
skänkta handarbetena och pake-
ten. och köplusten var hela ti-
den på topp, så att nettobehåll;
ningen kommer säkerligen att
bli rekordartad. Kvällen avslu-
tades av föreningens ordf. Svån
Andersson, som frambar ett
hjärtligt tack till alla närvaran-
de. För ätt vara i dessa TV-
ålderns >barnaår>> måste man
beteckna tillslutningen som
mycket god.

Området kring zrlr-w.

Slutarpsdösen Kärråkra går
iordningställs ? till Hällstads

. Slutarps Samhällsförening
har hållit ordinarie årsstämma
under ordförandeskap av Evert
Sand6n. Innan de egentliga års-
mötesförhandlingarna vidtog
hölls parentation över medlem-
mar som avlidit under året. De-
ras minnen hyllades med en tyst
minut.

Styrelsens och revisorernas
berättelser lades'med godkän-
nande till handlingarna. Ur des-
sa kan bl. a. nämnas att för-
eningen förfogad över sarnman-
lagt 46 ljuspunkter. Av för-
eningens anläggningstillgångar
uppgår belysningsanläggningen
till kr.5.53ö:50 och festplatsen
Tångava"llen till kr. 3.800. För-
eningens skulder uppgår till kr.
4.621;40, vilket i stort sett ut-
göres av låneskulder.

De vid årsstämman avgående
styrelseledamöterna Evert San-
d6n, Olof Nilsson och Bengt Sa-
mueisson omvaldes för en tid av
två år. Kvarstående i styrelsen
är Nils Järneklint och Taee

' Hellman. Till. styreisesupplearr.

Det blev'clock Rapid som tog lecl- | I början av andra halrrlek fick och ringa antal kyrkor. Detta

z4l-c<t.
ter omvaldes Elof Rehn och nY'
valdes Lennart Karl6n för två
år. Kvarvarancle supPleant är
Karl Ek. Revisorer: Gustav
Gustavsson och J. W. Anders-
son med Martin östberg och
Sten Ahlqvist som ersättåre.
Som tillsyningsman för Järn-
vägsparken valdes Tage Hell-
man.

Årsstämman beslöt i enlighet
med styrelsens förslag att tiIl-
sammans med Kinnarps Sam-
hätlsföiening ingå till tr'rökinds
kommunalfullmäktige med be-
gäran om anslag till de båda
föreningarnas verksarnhet. S t-v--

relsen fick i uppdrag att till-
skriva såväl Falbygdens Forn-
minnesförening som Frökincls
kulturnämnd beträffande iord-
ningsställande av området kring
den s. k. Slutarpsdösen.

I enlighet med revisorernas
förslag beslöts om förande av
restlängd över ev. obetalda års-
avgifter. Stämman beslöt vidare
att ett visst antal lotterier skul-
Ie anordnas under året.

fnnan stämman avslutades
redogjorde ordföranden för pro-
grammet vid de tidigare beslu-
Lade midsomrnarfestligheterna.

nya pastorat
Skara domkapitel förklarar

sig i allo biträda de ändrin-
gar kammarkollegiet ifråga-
satt med avseende av de tre
Pastoraten Kinneved, Hälle-
stad och S. Ving i domkapit-
lets förslag till ny pastorats-
indelning.

Enligt domkapitlets förslag
skulle Kinneveds pastorat om-
fatta Kinneveds, Vårkumla,
Börstigs, Kärråkra, Brismene
oeh Luttra församlingar med
kyrkoherde och komminister.
Hällestads pastorat skulle om.
fatta Hällstads, Murums, S.
Vånga oeh Möne försaålingar
och S. Vings pastorat S. Vings,
Härna, Fänneslunda, Grovare
och Varnums församlingar.

Kammarkollegiet har ansett
det böra övervägas huruvida
inte F'rökinds kommun borde
utgöra ett pastorat. I motsats
till domkapitlets förslag inne-
bär detta, att Kärråkra försam-
ling, som ingår i Hökerums

Kinnaro ou:: 
.7,l,fiiru,nr n;ir prerrv rF ih"ål1l'fråln*5ff:fftä,

konditionsprov i""*^r,t'o, an* or,,*-*- oeh kommunindelningen ska-

rnot Br{ Rapidl ITI 3.1,"1*:"3j*riy h,":f*l-lä#tä*"n:
Rapid begick på Iörrlagen sin I antlra träningemnteh i fofbott 1 Den av domkapitlet förordade

å_rspremiär^i fotboll på oden- | oeh unpnådrleilå resultatet2-2 | kyrkoadjunkten i Kinnevedsplan rned Kinnarp som sparrine- i rnot Shrtrrps IF, som spelar en ]

partner. Grusplanen där match- | serie hösre. 
- '' sur' sPrr.' t-" 

I PTlTil f"d , 
*l,"tigleringsort

en gick liknade mest ed'äää I 
*ä,i;Tiärsra 

naryrek vrr s!le- | i Börstig har kollegiet föresla-
och något spel gick inte att tfr, I let .iärnnt, och ganska, talrilra ] Sit utbytt mot komminister och
igång, utan det helå blev ett I målch*rnser förekom viil båda I domkapitlet tillstyrker detta.kontlitionsprov. I bura.rna. I so-*- oä'^_ l.^r!^^:^r_ +:-
Kinnarp som i år återfinns t i 'å#;? på pranen stälrde emer- ] samma gäller kollegiets för-
istsötaÄerien böriade bäst och lleritid till Åed'sr.årigheter na'r d;t I slag att Hällstads pastoratVästgötaserien börj_ade häst och I lertid till med svårigheter nä.r ciet I srag af,E flailStads pastOfat

hacle en hel del fina målehanser I eällde p"eeisionsskyttet. Gästern:' ] skall på grund av antalet för-
framför Tor Åke Gustafsson i Ra- lfjck 1-0 på en streff,-so.m R.ri'l samlingar och kyrkor få biträ-pidmålet. Men Tor-Åke .trivdes I 

Svenssol_1lg* in. Floby kvittere r de från S. Ving, p".torat medtydligen r:i.tt bra. i leran, för han I Benom Hilding, som niel<ade err
gjorde många fina i"g'ttpr"åä. | ilåii"å.r".-sirtarps måtvakr. dess relativt låga folkmångd

ningengenomJanJakobsson,somlSltttnrp till en börja.n ett visst larrangemang är en nödvändig
lpraqs igenom Kinnar:p.srörsy:Tl l:l:l'1.,i,:p-1?":i :if"j.f..hårt på lftil3a äv överförandet av Kärr-Fem n{n. senare kvitterade Kinn- | varje holl. och tempot hölls eans- l;;_T i-_"_::1,:*,:*:"
arps hy. Grahn. -...- -.- 

I r.r hågt. Cfrta.rp kuncte ta teonine- låkra församling från Kinne-
I andra halrrlek prövades nya I en med 2-1 genom vy. S. O. .ro- lveds till Hällstads pastorat.

spelacle i båda lagen. . I hrnsson. men tr'loby lycks.les t<vlt- lSlutligen godtas kollegiets för-I mitten på halvieken var ctet ltera.Benom Hatler. som fastställ- lslae, ätt i"**irisi""r, i Härnadags för Kinnarpsledning genom lde slutresultatet till 2-2. l;";::;;;_"-_-'ä:;.,.-_
Gösta Andersson. Rapid h?.t?';;;: l"niäåv'nt"vacle några reserver, lförsamlins uY S:.Vings pasto-
na halvlek hand om de bästa chan- lbl.a. harle Äke Krusich OIte yo- lrat får en tredjedel av sin
serna, men Kinnarp ökade till j berg- placerats som backat oetr ltjänstgöringsskyldighet förlagd3-1. ii.jg"g" en bra..mateh. Ännu är det lti'' Hä'staäs pastärat.

Jan Jakobsson gjorde sedan sitt I svårt att bedöma lagets sDelstvr- | | _- l_ ------'
andra mål genom itt leclucera till ika, men det ser ut som o* rtort" I I IJtt av kollegiet'framlagt för-
3-2, som också blev slutresulta- lskrrlle kunna gå ett bra spplår till I lslag till ekonomisk uppgörelsetet. ,,. l-ör"" I lmellan Kinneveds 

"Vtita"a"spelarkritik är' väl för tidigt_att | ' , och HällestaAs uiåtaoe pasto_gå in på så här i första matchen 
I

för året. men ch. La.rsson nOr:nam- I rat föranleder ingen erinran
nas i Kinnarp för sin >vårpigg- | från domkapitlets sida.
het>>. Vidare var Zeidel på vh. rätt i 

-
yster. I t-

Rapids vårpiggaste herrar var
förutom T.-Å. Gustafsson. Arne
>Nippan> Johansson och Jan Ja-
kobsson.



Yi tägdödeil
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över detta ämne talar ombudsman GöSTA
fiOLMBnnG, Borås, i ilag, torsdag, kl. 19.30

i NTo-lokalen, Kinnarp.
Bildband illustrerar föreläsningen.
Färgfilm: >En titt på iltUn>.
Tipstävlingen >Traf iktolvan>.

MIIF:s Falköpingsavd.

I och församling efter gudstjäns-

Röda KOfSkfefg lten i Kinneveds kyrka d. 2? ds,

Ta,ek

- TRAFIKEN JUST NU -
Hiölp till

otl minskq

trofik-
olyckorno !

Frökind
-å$,

Vi-Vägdöden-Trafiken
just nu

- över detta ämne talar om-
budsman Gösta Holmberg, Bor-
ås, kl. 19.30 i kväll i NTO-lo-
kalen, Kinnarp. Ett bildband il-
lustrerar föreläsningen. Kväl-
len bjuder också på, en färg-
film, En titt på MHF. Vidare
blir det tipstäviing >Trafiktol-
van)>.

)Alrika vid vägskålet> tema vid
missionsföretlra"g i tr(inneved.
De speciella missionsdagarna i

Kinneved avslutades rned en mis-
sionsgudstjänst i Kinneveds kyr-
ka i söadags kväll.

l\{issionär Martin Byrmo läste
f rån Apostiagärningarna berättel-
sen om Filippus och den etiopiske
hovmannen. Missionär Byrmo på-
visade hur Äfrikas folk stå1 vid
betydelsefuila vägskäI. Starka
makter och rörelser vill åtaga sig
att vägleda. Muhammedanismen
träng'er på; Kommunismen gör allt
vad den kan för att få grepp om
de svarta i .Ä-frika. Talaren visade
den kristna nissionens stora upp-
gift bland de svarta.

I gudstjänstens början förekom
bibeliäsning av pastor Henry An-
dersson och vid avslutningen för-
rättade prosten Malmensten bön
från aitaret. Sångaren Gösta
Fredriksson från lIa.bo utförde so-
losång. DessuLorn förekom duett-
sång och insamling: av missions-
offer'.

Ins:amlingarna till Svenska A1-
liansmissionens arbete i Japan,
Nya Guinea och Sydafrika steg
nnder missionsdag:arna till 600 kr,

|(or och lruigor
långkalvade och en tjur i andra
året köpes.

Tel. Kinnarp 5.

Lbl 3 -Lo.
Vi söka

ber vi få framföra vårt varma
hade i onsdags årsmöte i Cen- lg.p.
tralskolan under ordförande- j exel Nilsson
skap av Göran sandin. 

"". . I Gustav HallagårdEfter det psalm 395:1
sjungits och ordföranden hälsat lits Johansson

el1 talrik publik välkommen :T-_-*, -

l l JaKrsElgen: guictur.
jägare och sportskyttar

den 91 och till Lettiska barn 80 I , ..;-".. '::
kr. En 20 timmars olvcksfalls- narsas valKomna'

vårdskurs har anordnais. vidare Kinncveds iq.I<tyarilsförening.
en aftonunclerhål1ning, utflykt
för äldre 'till Flämslätt och en
höstfest. Röda Korsets dag den
8 maj högtidlighöIls genom all-
män flaggning i orten. Riksin-
samlingen gav 607 kr., som bl.
a. gått till katastroffonden och
CP-harnen. En kollekt på 131
kr. har även gått till CP-bar-
nen. I frivilliga gåvor har in-
kommit 206 kr. Vid en hem-
rrärnsövning deltog hretsen med
en tillfäliig förbandsplats vid
Frökinds Centralskola. För in-
nevarande år anslogs 500 kr. till

il
I

r Fröje, Halsängs
I vattenavledningsföretag av år
1954. Delägarna kallas till ord.
sammanträde hos undertecknacl
onsdagen clen 6 april 1960 kl.
19.30.

Ordinarie ärenden samt fQr-
slag om årlig utde;bitering till
kanalernas underhåll.

Halsäng, Kinnarp, den
1960.

Alex Johansson.
Arbetsstvrelsens ordf .

Fotboll
på Ekvalten lörd. tlen 2 aPril

kl. 16.30

KINNABPS IF-FLOBY IF
Sönd. den 3 aPril kl. 11.

GBOLANDA B-FLOBY B.

Fotboll
Agadir. Även årsmötets kollekt på l6rottsplatson, ÅSABp,
pä 226 kr. går titl .dgadirhjäl-
pen. TilI äldringsvårdår, avsat- söndagen den 3 april kl' 11'00'

tes 200. vidare bestöts att en I sr,urenrs IF-ÅsaBps IF
De äldres utflykt skall äga rum 

I

i sommar och att kretsen skall, lreta Sand6n och lantbr. Bengt
$känka en syrgasappårat till'lNilsson, Kotorp, som suppl.
Frökindsgården. 1l Materielförvaltare: lärarin-

Som ord. styrelseledamöter' llan Anna Sandin och fru Val-
I 
omvaldes : fru Brita Wilgotson, lnorg Clauson. Valberedning:

I 
fru Tyra Thor, fru Valkrorg lrektor Georg A. öhrnell, köp-

lClauson, fru Ruth Rehn, fru J4tq! jIq$ $aq{€q, h4n!-1, Gunl
l lngrid Pettersson, fru Ingrid inar Ctauson, tantbr. Cust. Os-

lTorstensson, handl. Bengt Sa-lkarsson, Brandstorp, bch fru
, 
muelsson och köpman Göran llngrid Gustavsson, Liden, Lutt-
Sandin. lra. Till kretsens ombud vid all-

Efter fru Ma.jken Johansson lmänna Rödakorsmötet i Stock-
och fru Gunni Oskarsson, som lholm valdes köpman Göran San-
avsagt sig sina styrelseuppdraC ldin och till ombud vid Skara-
nyvaldes prostinnan Agda Mal- lborgsdistriktets årsmöte prost-
mensten, fröken Karin Anders- linnan Agda Malmensten, fröken
son, Svenstorp, och fru Karin Karin Andersson, Svenstorp,
Samuelsson, Hallestorp. Styrel- fru Ingrid Torstensson, Väster-
sesuppl.: postexp. Sigbritt bo, och ordf.
Kjellström, fru Maja Nilsson, 1 Efteråt vidtog ett samkväm,
Slutarp, lantbr. Sven Anders-lvarvid hr fngvar Lundblad vi-
son, Lovsg., lantbr. Bengt Vår-lsade vackra färgbilder bl. a.
d6n (omvalda) samt fru Majkenlfrån kretsens verksamhet. Någ-
Johansson, Alarp, och fru Nan-lra Skolbarn från kl.6 uppförde
ny Johansson, Klockaretomten.f^n pjäs och kaffe serveratles.
(nyvalda). Revisorer: kantor,' Det välbesökta årsmötet av-
Bengt Kjeltström och folkskoll. I slutades med unisönt >Du gam- I

Artur Nilsson med stf. Marga- la, du fria>.

18/3

i sömmerskor
I

j to" t 
"t- 

eller deltidsarbete. Unga
lflickor för att lära kurbelsöm-
rnad samt en van tillskärerska.

KONFDKTIONS AB CHIC,
Slutarp, Tel. Kinnarp 133.

$ATT IN

MCIDERruA

EXIRA$rofiBBA

$tus0wffiilruÄ
Välkommen in till oss Iör en
demonstration - naturligtvis utan
köpwång!

Ben0l Juliusson
Iiinnarp. Tel. 200.

|(innnueds

$ltytlsförottitlg

/ffiw
ae atoo o

wim

Fröktnd
,lrrq. För deä vackra minnesgåvan

vi fick mottaga av prosten Mal-

KinneVedS lmensten, Kinneveds kvrkoråd

vidtog mötesförhandlingarna. il

-iilt;s5::l*sm:ll Jaktstigskiftet 383. Denna medlemssiff- li --. - ;Y.
ra hade redan vid årsmötet sti- li , ,1t"-leve:.:, Ja-Itvlto:l:."u*,1s

3it till 410. Kretsens kassabe- lli:i.'.::,"-" -ltt' 
sln traqirronella

,^x.dj-^.__^_ , ^on ,_* -'*""*-" lljaktstig sönilagen ilen 3 april.hålrnins var.3"020 kr. - ll";;?t;;ä";ärrj räiå".Slflireningsaulitionen hade ll --^;;-^:'-'-".
inbr:agt r.:co kr. Härav hr" ll :::l:'";.,1o^11?"t-T:--lj^^:lt, vaster l1.lnnarDS tarnvagssta-'^;'*" ;;; lrväster Kinnarps järnvägssta-
sänts till flyktinghjälpen 900. | **iTill barnhemmet i Essen har',"'":-''
^r-:^t'^r.. otr :-.- r:rr n-ar-:.^r^^s.- I pfIS I JaKtstlgeff : gUICtUf'
skickats 25 kr., til rrör<inJsgar- 1,0,:tt-.tAtra Ia

.anordnar BAL med Prisut'del-



özlbeiSZn-slue

DANS
i Föreningslokalen, SIutanP

lördagen den 2 aPril kl. 20.

MUSIK: LEIF'HOLIIIBEBGS ORKSSTER från Borås'

Extra buss avgår från Falköping C kl' 19.30 och åter efter
dansens slut.

ffi EUEJTSZ|öA -g'iZ; -dUtEA

SLUTARP
GENOITT JÄRNBIDÅN TILI, ORINDNTEN'

en spännande resa i färg genom Orienten och fiysslantl.

Ungclomssekr. Hilcling Fagerberg visar film och berättar rese'
minnen i Föreningslokalen torsdag kl. 19.30.

Inträile 2 kr.. barn 1 kr.

Aftom,underhållwing
s/q-uo.

i Föreningslokalen, SLUTARP' fretlagen den 8 april kl. 19.30.

Program: Frågesport mellan lag från Brismene, Börstig' Kin-
neved, Luttra och Vårkumla. Ledare: folkskollärare Rune Gö-
ransson. - Kaffeservering. Föredråg åv riksdagsman Haralcl
Pettersson, Kvänum, >Ett lyckosamt misstag>, teater av Kin-
neveds SlU-amatörer. - Alla är hjärtligt välkomna!

Kinneveds SlU-avilelning.

'lteseruero,
PINGSTAI'TON oeh
ANNANDAG PINGST
för festligheterna på
LISKÄNGEN. KINNARP.

Samhällsföreningen.

Kinnarps missionshus.
Söndagens samlingar börjar

med söndagsskola kl. 10. Juniorer-
na är inbjudna att deltaga i ju-
niorsamlingen i FlobY På efter-
middagen. Samling för gemensam
avfärd kI. 13.30.

Pastor och fnr Nils I'unke
sjunger och talar vid kvällsmötet
kt. 19.30.

KINNARPS
MISSIONSHI-IS

Sönclagen den 3 aPrii kl. 10

söndagsskola; kl. 19.30 Evange'
liskt möte. .Pastor Funke metl
fru. - Varmt välkomna!

Tillkännagivanden

Hungörelse
Ordinarie allmänt samman--

träde med delägarna i Mönarps
Il[ossuttlikningsförening ino-m
Floby .m. fl. socknar hålles i
Föreningslokalen, Slutarp, tors-
clagen clen 7 april 1960 kl. 14.

Vanliga ärenclen förekommer.

Slutarp clen 2911 1960.

Styrelsen.

Ledsbackent

Ägaren.

ffiKinnaros
lffil{T0-förenins
håller möte i lokal VinternY
onsdagen den 6 aPril kl. 20.00.
Josef Jakobsson, ÅsarP, kåserar
och visar färgbilder. Tävling'
>Drömtolvan>, kaf f eservering.

Alla välkomna!

All jakt
är förbjuden på
ägor.

5/q^so'

Frökind
-&,

Kyrkorådsledamöter
avtackade i Kinneved
Vid en högtidlighet omeclel-

möooooocccaoeoo

|(nm ihåg kuällens

w,frus
LEIB' HOLMBEEGS

orkester spelar.

cocoooaooct"ao

slq'to'
Bysslandsresenär till SlutarP.

På torsdag kväll får SIutarP
besök av en vittberest man. Det
är ungdomssekr. Hilding Fager'
berg, som kommer till SlutarPs
l-öreningslokal och visar film och
berättar reseminnen. Sekr. Fager-
berg har gjort många resor. Den
senaste för'etog han genom Orien-
ten och Ryssland. Det är denna
unplevelserika resa han nu korn-
mer att skildra. Det blir en'sPän-
nande resa i färg genom Oflenter
och Ryssland som åhörårtra kom
mer att få vara med om. F ilmer
som upptar mer än 200 olika sce
ner, g'er bl. a. biidsveP från öst

, tyskland, Tjeckoslovakien, Ung"
j ern, Jugoslavien, Bulgarien, Tur-
kiet, Syrien och, inte att förglöm'
ma, Ryssland. Man få se såväl
Sovjets landsbygd sorn de stora

L städerna Minsk, Smolensk i och
Moskva.

Ord. årssammanträde hålles
mecl

$lutarps Ekonom, Förening

för Elektr, 0istribulion
i föreningslokalen, Slutarp, tis-
dagen den 19 april 1960 h1. 15.

Ärenden: enl. staclgarna.

Styrelsen.

Kinnarps IF
håller MöTE på pensionatet
torsdagen den 7 april kl. 20.

Styrelsen.

Fr.öErind
-Allmän brandsyn

kommer att förrättas inom Frö-
kinds kommun under april-
maj månader. Fastighet.sägare
uppmanas tiilse att, enligt 19 $
i brandordningen föreskrivna
brand- och livräddningsred-
skap, finnes lätt tillgängliga
och äro i fullgott skick.

Brandchefen.

13å: ;',H"',"3äffiJ,:"Tuff;; t stuturp
ett varmt tack till de avgående
ledamöterna i kyrkoråclet, riks-
dagsman Gustaf Hallagård,
folkskollärare Axel Nilsson och
kyrkovärden Nils {ohansson.
Med utgång från ordet i Davids
psalm 100 om glädjen i tjänar-
gärningen tolkade kontrakts-
prosten Malmensten församling-
ens tacksamhet för vad de tre
kyrkorådsledamöterna under en
lång följd av år uträttat till
fromma och välsignelse för för-
samlingen och överlämnade som
minnesgåva från församlingen
till de tre avgående ledamöter-
na i kyrkorådet en tavla, ett
synnerligen förnämligt färgfo-
tografi, över Kinneveds kyrkas
interiör. Riksdagsman Halla-
gård tackade i varmhjärtade
ordalag för gåvan och minde
om det goda samarbetet i kyr-
korådet och den glädje det va-
rit för honom och hans medar-
betare att under så många år
ha haft förmånen att arbeta i
fädernas kyrka.

Vid den högtidliga gudstjäns-
ten sjöng Kinneveds kyrkokör
under kantor Kjellströms led-
ning 3-stämmigt introitus, Ma-
rias lovsång och Världens fräl-
sare av A. Runbäck, Som post-
ludium utfördes Knut Lindbergs
>Beredd oss håll, Herre Jesu
Krist>.

Frökind
-@'

Tillståntl till ölförsäljning.
Länsstyrelsen har medclelat

handl. Hildur Arviclsson, Kinn-
arp, tillståncl tillsvidare till av-
hämtningsförsäljning av öl i
fastigheten Hassla 2:6, Kinne-
ved.

Dispens från bYggnatlsförbutl.
Länsstyrelsen har medtlelat

Manne Rutman, SlutarP, till-
stånd att utan hinder av rådan-
de byggnadsförbud uPPföra ett
bostatlshus På tomtPlats, avsedd
att avstyckas från fastigheter-
na Slutarp 5t2 och 8:1 för att
sammanläggas med fastigheten
Slutarp 11:1.

I

ii



nor; vy. Frisk-som-i sotoraid åiik ] "".r.iiät'iriitiut< 
framför gästernas 

]igenom flobyföl'svaret, och från bur nön med delvis litct trrr l.:rrn-
nära håIl slog bollen_i mål. Redan I C" A" reda upp det hela.. Men i ? 

|

ef te r avspariien f ör detta mål 
. 
gi c k ä-t"1""åi"äoiä"rl " täi'itä'ä"' åal

Floby fram i ett ånfall .o"_l _kltt- I ning genom cf. Lennart Thor;. I 40
terade till 1-1 genom vl. yl.f c.e- 

1 min. bkades denna till 2-0 genorn
gerfeldt, som sköt otaglrårt- i nät. 

I vi. Roy Anclersson.
Det visade sig snart att Flobyspe- j f anOt,a halvleks 2b min. gjo|ele
lårna var snabbare på b-ollen,.än I vi. Roy Andersson B-0 ocli'4,-O
sinå motståndare och de fick 9ät-].u.rr,t" hh. Gunnar Svenssort för
igenom ett gott Crepp qi mätchen. 

I i lO mitr. Hemma.lagets femte och
2-1 blev det på straffspark, se, lsista mål sköt cf. iennart Thcr i
dan ef. Wikmån >krokats upp\ i i rr *t. -- --

skottögonblicket, Ulf cegerfeldt | 
"'S'i"iä.n, 

tröstmål kom i 33 min,
sköt fint invid stolpen. F'lobys i r"no* .ii 

- 
Su".r"*olr.

tredje mål svarade yy. lov rro"- | '-i'ä*arpsiörsväret återfarrns or'-
riksson för då han slog in el troll I Oi"r.i" 

"i--Erlåncl 
Joha,nsson som

som målvakten halvklarat. Detta 
I tillrn**.tt" med ytterhah'orna

Floby-Kinnarp 3-1 1 Asarp-slutarp 5-l
På Ekvallens träningsplan I Åsarp var ofina nog att ut-

möttes i lördags Kinnarp och I klassä gästande Slutarp med
Floby i en träningsmatch. Då hela 5-1, halvtid 2-0, när de
planen var tol'r och fin, om än i söndags möttes på Brunnsval-
ojämn, blev det en trra ;och ri- len, Vinsten kunile varit åtskil-
vande mateh, tlär Floby visade liga rnål större om inte en hel
sig va,ra alet för dagen bästa la- tlet givna rnåleharrser sumpats,
get och vann fullt rättvist med .bland annat bräniles en straff,
3-1' 

"91-90' Åsarp tog reda,n från början
Första haivlek spelades i bra r 6nn6 oin initiativet och redan ef-

tempo. Kinnarp tog_ledninq9" F:- j ter ett par minuters spel rzar tlct

blev halvtids-, och som det senåre I Cu"nn,. Svånsson ocir Hans Clns-
visade sig, även_ slutre.suttt _ ^, j son utgjorde ett verkligt svårfcr-

Andra 
.perioden 

började *""d i ;;;;|ffiåäerrtir gästerria. Anfatls-
fortsatt gott tempo och båda T.?l- I -annen bjöd oci<så på bra spel

m var bAsta lag:oelen. I ger vi vi. Svensson bästa betyg.
I tr'lobylaget visade sig mv' " Domare var Karl-Erik Emå-

Paulsson mycket bra liksom th. "rufr"otr" 
Trädet.

Lundin matehen igenom ett gott

SLUTARP SLUTARP

T) | t/. _lt_ _ __-brodragruppen l\lnoDom
från Svanvik talar, spelar och sjunger på HEMME-TS AFTON'
som anordnas i Föreningslokalen, Slutarp, sönclagen den 10 april
kl. 19.00. Kaffeservering.

Inträde: äldre 1:50, barn 1:- kr. Välkomna!
Kinnevetls SLKF.

En del av behållningen tillfaller insamlingen för hantlikappade
husmödrar.

fokt$ig i Kinnarp 
4Y*'

blev iömn tövlin$
Vid den av Kinneveds jaktvårds-

förening i söndags arrangerade
jaktstigen hade 124 skyttar mött
upp till tävlan.

Striden om tätplatserna blev
som väntat hård och när tävling-
en var över visade det sig att två
skyttar toppade prislistan, båda
på 47 poäng. Enligt bestämmelser,
som gällde för jaktsttgen, skulle
vid lika poäng en avståndsbedöm-
ning vara avgörande för de inbör-
des placeringarna. Och härvid vi-
sade det sig att Arne Hållander
bedömt avståndet biist. Att det
inte är så lätt att bedöma avstånd
bevisas av det faktum att det ak-
tuella avståndet, i verkligheten
159 meter, av de tävlande bedömts
variorande mellan 85-276 meter!

Den fullständiga prisllstan fick
fötjande utseende: 1) Arne Hål-
lander, Dalstorp, 47 p.; 2) Stig
Johansson, Sandhem,4T; 3) Mau-
ritz Karlsson, Tidaholm, 44: 4\

Arne Arvidsson, Göteve, 44i 5)
Karl-.Evert Isaksson, Blidsberg,
43; 6) Herbert Karlsson, Alboga,
42; 7) Henry Ågren, Vilske-Kleva,
42; 8) Gunnar Josefsson, Äsunden,
41; 9) Tåge Jonsson, Gökhem,41;
10) Bertil Ros6n, Ulricehamn, 41;
11) Stig lfult, Vartofta, 47i 72)
Gunnar Diesberg, Habo, 41; 13)
Rune Klasson, Kärråkra, 40; 14)
Göte Brorsson, Ljungsarp, 40; 15)
Karl Sundin, Åsunden, 39.

Pristagarna vid lerduvebanan
blev:

10 tråijfar Gilbert Eranz6n, Ska-
ra; Sten Billman, St. Bjurum.

9 träffar Sven Persson, Gate;
Henry Ågren, Vilske-Kleva; Karl
Sundin, Äsunden.

Vid harbanan korades följande
pristagare: 1) Gunde Johansson,
Kinnarp, 35 p.; 2-3) Harry Gö-
ransson, d:o, Yngve Nilsson, d:o,
33; 4-5) Göran Gotting, Gröna-
hög, Gillis Diesberg, Habo, 30; 6)
Gunnar Persson, Gällstad, 26.

Prisutdelningen kommer att äga
rum på Rantens hotell, l'alköping,
i samband med Kinneveds jakt-
vårdsförenings 10-årsfest den 18
april.

åuur a yer rvulrr "-. r.-"': ..."",* i cerat nlnder ror gaslerna. Anralts-
fortsatt gott tempo och b_åda T.?l- I -an""" bjöd oci<så på bra spel
vakterna flck visa pröv på.fin f{r.- | med ett exlra plus för vi. Roy Än-
måga att klara målskotten. Så I du*rrot och cf. Lennart Thoi.
småningom.- visade 

^ 
ggl .?iC. "lt I I Slutarpsförsvaret var det

Kinnarpspojkarna. faktiskt . 
hade 

I r."*rå" .irt pa cn. Mäts Anders-
sämre kondition än sina.*oJttäl l "o1 som åanga Åsarpsanfall
dare gom därigenom inte kunde I sirandade. Hb. per-Uno dustavs-
hotas med allvarligare_f"?*$9!1T: | ;;;.*";[ ganska svårpasserad.
Flobys forwards- lyckades d9!I 

I t kedjan 
"otfr 

hrde mycket svårt
tnte sra håt på Kinnarpsförsvaret, ] "fää}r"";L;t;;;är"i,an""" I

som var bästa lagdelen. I ser vt vt sv-ensson bästa betve. isom var bästa lagdelen. r ser vi vi. Svinsson bästa betyg. IT Flobylaget visåde sig mv' " Domare var Karl-Er;t nmä- |

Paulsson mycket bra liksom ch. nuelsson. Trädet. S v e n, I

Josefssorr. Backarna Curt Carls- 
- Åsaro och Slutarps B-las IJosefssorl, ljackarnå uurf, r.arls- 
- Åsaro och Slutarps B-lag I

son och Åke Josefsson gjotde bra möttes också i söndassl Stutarp I

ifrån sig. f halvbackslinjen gjorde vann med 5-1. " - 
I

arbete men är inte så snabb som
förut. Rolf Gegerfeldt sPelade nu
sin första vårmatch - efter sjuk-
dom - och visade fint sPel men
överlät jobbet andra halvlek till
reserven Kruus som med sna,hb-
hetsträning kan bli bra. f for-
wardskedjan var innertrion Haller,
Wikmen, U. Gegerfeldt i fin form.

Kinnarp har må.nga fina Pojkar
i sina, led och de tre reserver
som deltog i dag var lovande. Att
laget delvis föll På sämre kondi-

SLUTARPS IF
5lq'00'

fastställde vid extra sarhmanträde
den .vid årsmötet beslutade stad-
geändringen om att styrelsens le-
rlamöter skall väijas På två år
istäIlet för som hittills ett år. Vicl
företagen lottning blev resulta,tet
att Gustav Gustarrson och Sven-
Olof Johansson fick sin mandattid
utsträckt att gälla även år 1961'
Bland suppleanterna blev det sam-
ma förhåliande för Karl-Erik Lun-
din. Sammansättning av stYrelsen:
Ätlan Ahtqvist ordf., Elof Rehn
kassör. Gustav Gustavsson sekr.,
Lennart Karl6n v. ordf., Sven Olof
Johansson. matr.förva.ltare.

Med anlädning av att idrottsför-
eningen övertagit förvaltningen av
Tånsavallen tilisattes på förslag
av styrelsen en idrottsplatsstyrel-
se bestående av tre Personer från
ir.lrottsföreningen samt en från
förutvarande SlutarPs Idrotts-
platsförening och en ledamot ut-
sedd av Frökinds kommun. !'rå,n
idrottsföreningen valdes föijande

Dubble olympiern Kurt Wigaltz,
örebro, tog äntligen ett svenskt
seniormästerskaP i gYmnastik.
Efter en hård dueil med Stig Lin-
devall, Stockholms G!', lYckades
örebroaren vinna med en knaPP
poängs marginal. Resultat: 1 )
Kurt Wigartz., Örebro, 56,15 P.;
2) Stig Ljndevall, Stockholms GF,
55,20; 3) Leif Koorn, d:o, 53,25.

Alexandersson. Bitr'ädende 1asle-
dare: Reidar Sanfredsson och Olof
Ändersson. La gkaptenor': A-laget :

Mats Andersson, B-laeet: Bengt
Stenkvist, Pojklaget: Bertil Ahl-
qvist;

--1

personer: Gustav Gristavsson, I

ordf. och kassör, Ärthur Anders- 
|

son, Gustav Johansson. I

Idrottsplatsstyrelsen fick i upp- 
|

drag att utarbeta stadgar och otd- |

ingsföreskrifter m.m. vilka skall I

Jöreläggas STF:s styrelse {ör eod- i

kännand.e. Följanr'!e val förrätta- 
|

des: biljottförsä1iare Ancter's An- 
|

dersson, Reidar Sanfredsson, John I

fi

AUSTI N
VALKOMMEN TILL KINNARP NÄGON DAG I PASK

för att se och provköra nya Austin A-99 och A-40
Countryman.

BROD. LARSSONS BILFIRMA, KINNARP. Tel.60.

mottages å MöNARPS EG.

Slularps Ekonom, Förening

för Eleklr, 0istribution
i föreningslokalen, Slutarp, tis-
clagen clen 19 april 1960 kl. 15:

Ärenden: enl. stadgarna.

Styrelsen.

Fotboll
på ldrottsplatsen, Åsarp
Söndagen den 10 april

kl. 13.30

DM:

Ord. årssa.mmanträtle hålles
med MeddelandB

Specerivarulotterivinsten vanns
på ser. A nr 73 och får avhäm-
tas hos Bengt Nilsson, Kotarp,
Slutarp, Kinneveds SLU.

t56c'"'1tt' as.'
Kinnarps lF
anordnar terränglöpninq' r:icl lä:ns-
gränsen söndag kl. 10.30.

Betesdjut
Tel. Rättaren Kinnarp 188.

KINNARPS IF_ÄSARPS IF



ödsli ng f ran
po Mönups egendom

I slrängar på åtta meters bredd gödslades de vidsträckta Mönarps-

domåinerna av flyget i går. Mannen med skärInen står som rikt-
märlre för flygtöraren. q,lra-@ .

Två flygplan kretsatle envist i tvära svängar och branta

stigningar över de vårklingantle markerna på Mönarps egen'

itom på frotlagen. I)et var i sig självt en visning &v &vance-

rail flygning rnen ändamålet var ett helt annat. Den nye äga'

ren av egendomen, direktör Ragnar Brovall, haile tagit fly'
get i sin tjänst för en gruntlgötlsling på egenilomen'

Fnökind
Skötare

av vatten- och avloPPsanlägg- 
|

ning i Kinnarps och SlutarPs j

Nu är gödsling från flYgPlan
ingen nyhet, i varje fall inte s.

k. övergödsling. I det fallet har
flyget länge varit anlitat i söd-
ra Sverige. NY är däremot -
som fallet var här På MönarP -grundgödsling från luften. Den

har i någon mån tillämPats för-
ut längst sötlerut i landet, men
är i varje fall något nYtt i den
här delen av lantlet.

Mönarps egendom omfattar
860 tunnland. Gödslingen nu

omfattade 400 tunntand, och 150

kg. kalisuper sPreds Per tunn-
Ianii, Flygplanen tog 300 kg'" i
varje uppstigning, vilket betY-
cler att omkring ett hektar
>pudiades> i variee omgång.
Det skedde i pass som bara om'
fattacle några minuter, och re-
dan i dag på midtlagen beräkna-
des gödslingen vara klar'

Om man så vill kan anlitan-
det av flyget i jordbrukets
tJänst ses som tecken På clen

nya tid som kommit i svenskt
jordbruk -. och till Mönarp. På
gården finns nu tre utearbetare
på de 860 tunnlanden plus en la-
dugårtlsskötare. Det är inte så
värst länge seclan det fanns 30
arbetare på gårilen. tadugårtlen
rymmer för närvarande 200
göddjur och dikor, men djuran-
talet väntas komma att stiga
till det clubbla. >Flyggödsling-
en>) nu var en förberedelse för
de vall- och ensilageskördar
som komma skall på gården.
Arbetet skedde med anlitande
av Gullviks jordbruksflyg i
l{almö.

MC
150 'oc, ',myeket ' välv., billigt
till salu. Tel. 179 Kinnarp.

stationssamhällen anställes.

Beräknad arbetsticl 2 tim. Pr
dag.

Sökande är skyldig unclerkas-
ta sig provtjänst,göring.

Ansökan insändes senast den
23 april till Arbetsstyrelsen för
vatten och avlopp, Box 3?' Slut-
arp.

, Slutarp
>VABTOFTAFLICKOBNA>

sjunger och distriktsf örestånda-
re Gustav Haag m. fl. talar i

SLUTAB,PS missionshus
långfredagen kl. 19.30.

Varmt välkomna! */,"t -60 .

LNy" skolan a-r*.

I Kin nar p
invigs 7 mai

Skolstyrelsen i tr'rökinds kom-
mun har hållit sammanträde. TiIl
ombud vid årsmöte med tr'albyg-
dens skolfilmförening valdes kan-
tor Bengt Kjellström med små-
skollärarinnan Thora Petersson
som ersättare. Till skolresa för
sjunde klasserna anslogs 25 kr.
per elev samt 90 kr. till varje
Iedare. Av rektor meddelade
tjiinstledigheter samt gjorda vik.
förordnånde godkändes.

TilI synenämnd vid syn på skol-
lokaler och tjänstebostäder val-
des ordf.; rektor och för Vår-
kumla Verner Granlund, för Bör-
stig Martin Andersson, Kärua-
gården, för Brismene Olof Ar-
vidsson, Stommen, för Sörby Ar-
ne Olsson, Alarp, och för Kinn-
arp-Slutarp Sten Ahlqvist, Käl-
ledal, Slutarp. Rektor beviljades
semester under 45 dagar instun-
dande sommar och till vik. för-
ordnades kantor Bengt Kjell-
ström.

Skolstyrelsen beslutade uttala,
att inga skål synas föreligga för
ändring av tätortsförteckningen
evad det gäller Frökinds kom-
mun. Beslutades att utlysa entre-
prenad på kalkstensmur mellan
skolans plan och landsvägen i
Kinnarp. Tjänsten som småskol-
lärarinna i Ekarp skulle utannon-
seras. En framställning från
Brismene om utökning av skol-
skjutslinje kunde ej bifallas.

Rektor fick i uppdrag att hos
domkapitlet efterhöra vad orsa-
ken kunde vara, att skolstYrel-
sens ansökan om att få skilja
skoikantorstjätrsten i Börstig ån-
nu efter över ett års väntan ej

ibehand,lats. Vid sammanträdet
I meddelades att de nya skolloka-
1 lerna i Kinnarp kommer att av
landshövdingen invigas den 7

maj. I'rågan om inmontering av
oljeeldning i SörbY skola avslog
skolstylelsen av ekonomiska skäl.

-'^"".--* 
""* 

L
kappade husmödrar.

Föraidraofton 
'!?o

i Kinnaip med
17 5 deltagare

Inom tr'rökinds kommun har
under den nu pågående Skolans
vecka varit anordnad en välbe-
sökt åhörardag, då målsmän
och föräldrar bereddes tillfälle
ltt dels följa undervisningen
rch dels taga del av arbeten,
rom förfärdigats av barnen i
slöjd och teckning. På tisdagen
hölls föräldraafton i KinnarPs
skola. fill denna hade 170 an-
mälningar inkommit.

Efter hälsningsanförande av
rektor Georg A. öhrnell talade
skolpsykoiogen rektor Hans
Tkholm. Skövde. öve rämnet
>Samarbete mellan skola och
hem>. Inledningsvis nämnde
talaren att man kunnat fastslå,
att hemmets betYtlelse som ka-
raktärsfostrare är betYdligt
större än skolans. Skolans rnål-
sättning får inte nu inskränka
sig till att meddela kunskaPer
i läsning, skrivning och räk-
ning. Yrkeskunnighet och ka-
raktärsdaning har bliVit allt be-
tydelsefullare. En nation, som
månar om sin framtid, måste
vål vårda sin skola. Barnen bör
f.ä Lära sig studieteknik. De har
då lättare för att förbereda sin
framtida - yrkesutbildning. I
framtiden kommer helt visst
större vikt att'läggas vid ska-
pande verksamhet, På de rent
teoretiska studiernas bekost-
nad. Barnens utveckling, ej
kunskapstillägneisen, skail stå
i centrum för fostran i såväl
skola som hem. Talaren rekom'
menderade samarbete mellan
skola och hem, då det gäller att
fastställa bestämda tider, då
barnen bör vara inne På kväl-
Ien, tilldelning av fickPengar
m. m.

Skolstyrelsens ordf. fru Maj

Larsson, Luttra, frambar de

närvarande tack till föredrags-

hållaren,
servering

varefter följde kaffe-
under vilken elever-

nas föriildrar bereddes tillfälle
att samtala och konferera med
resp. klasslärare.

Brötlerna Kinilbom,

sex lantbrukare från Svanvik



-tzr4.g.Åsarp-KinnarP 2-l
Det blev en ganska iämn

neatch. när ÅsarP och llinnarP,
i söndags möttes om DM men
uågot riidare skönsPel var det
aldrig frågan om. Yitl fult ti'l
var itiillningen 1-1, efter för-

bår1a lagen. I förlängningens 14

min. sa; vi. R. Andersson ÅsarP
lednin-Een 2-1 och det stod sig ti-
den ut.

. I ÅsarPslaget vår som v:rnligt
I halvbackilinjän H. Classon' E. Jo-
I h^tr"on och G. Svensson bra och
hb. Bo Ek tog fint hand om får-
lise Kinnarpsvttern II Frisk. Kcd-
iin verkede lite för lätt mot Kinn-

Skärtorsdag kl.
Ir'arnil je gudst jänst.
Cagsskola, UV-kår

Fåsken i |(innarps missions|tus
19.30 Nattvardsgudstjänst. Långfredag
Påskdagen kl. 10 PÅSKMOIiGON för
och iuniorer medv. Offer för missionen

lrt. 15.00
alla. Sön-
i Afrika.

länsning 2-1.
xiin*ö tog ledningen i 39 min 

,

vy. U. Frisk- kom fri och sköt 
I

oiasbar't i högra krvsset. Utjäm- 
|

lninäen kom i 42 min. då hh' G' 
I

Svensson nätade. i

Andra halvlek blev mållös för I

eaeooooooooooaoaaaaooaeoc+ooöc9*nä DANS å
9 I FöRENINGSLoKALDN, SLUTATiP, ?
I månclagen den 18 april (annandag påsk) kl. 20.00. E

S * MUSIK: BERTHoLDS oRKESTER * t
t Buss avsår från Fatköping C kl. 19.30 och åter efter t
t dansens"slut O
cooooooooooaooaooooooooaaa<)oo

Alla Sf,IJ-e,?e
kom till KINNEVEDS SLU-möte onsdagen ilen 20 april kl.

precis i Föreningslokalen, Slutarp.
Prograrn: servering, tlans och underhållning. Alla välkomna!
Mecllemskontroll. Kommitterade.

Påskveckan i Kinnarp'-
missionshus

priiglades, av. späciella möten för
pojkar och fllckor. Mötena, som
hållas omväxiarlde i SlutaYP och
Kinnar:p, har samiat en stor skara
intresserade deltagare varje dag.
En biblisk frågetävling har star-
tat och kommer att få sin höjd-

, punkt vid avslutningsmötet'

Kinnarps IF
håller möte på pensionatet tors-
dagen den 21 april kl. 20.00.

Ärende: planfrågan.
Medlemmarna uppmanas att

infinna sig.

Rapid B-Kinnarp B..9_2 14tu_5s-

Enda fotbollen påskaftonen i
Falköping stod Rapid B för. Som
gäster hade lnbJudits Kinnarps re-
server, vilka fick se sig slagna
med utklassningssiffrorna 9-2.

Raptd bjöd på ett otal g'ranna
kombinatloner. där inte mindre än
fem ayslutades av ConnY >Ludde>>
med mål som följd. Ludde var för
dagen i praktslag och visade upp
hela provkartan a! finesser i
matchen, som gick i ett för honom
lagom tempo. f hemmalaget gjor-
de mv. Sjöström sig uppmärksam-
mad med toppräddning redan i de
första minuterna. Försvarets ton-
givånde var annars hh. Rune Wa,ll-
gren, som för första gången i år
provade sina fotbollskängor med
övertygande resultåt. Rapids öv-
riga mål gjordes av vh. Kvist, hY.
Lundgren, hi. öhgren samt vy. Jo-
hansson.

Kinnarp, som hade några, gam-
la A-lagsbekantingar med, lade
sitt spel kring lille Karl-Gqstav,
vilken började som inner och slu-
1-ade som ch. Centern och vY.
gjorde gästernas mål.

Domaren S. O. Johansson är vis-
serligen >>färsk>>, men har onek-
ligen något av de rätta takterna

Prisutdelning i
skytteföreningen

Kinneveds Skytteförening har
haft prisutdelning. för 1959 års
tävlingar och listan över prista-
g:arna har följande utseende:

Lundells vpr.: 1) Gösta Lars-
son 54 p.; 2) Bengt Karlsson 53;
3) Bertil Engdahl 53; 4) Gunde
Johansson 53.

Fredriksson & Sons vpr. 1)
Gunde Johansson 45 p,; 2) Bengt
Karlsson 42; 3) Valdemar Johans-
son 41; 4) Iletrmer Trygg 35; 5)
Bertil Engdahl 35

Bröderna Larssons vpr.: 1)
Gunde Johansson 42 p.; 2) Gus-
tav Johansson 41; 3) Gösta Lars-
son 40; 4) \Ialdemar Johansson
39; 5) Karl Ärp 39.

Ekblads vpr.: 1) Bertil Eng-
dahl 55 p.; 2) Gösta Larsson 55;

i 3) Gunde Johansson 53; 4) Valde-
I mar Johansson 51.

Va.ndringspokalen: 1) Gunde
.Ioharrsson 73 p.; 2) Gösta Lars-
son ?1; 3) Helmer Trygg 70; 4)
Valdemar Johansson 65.

Mästerskapspokalen: 1) Stig
Karlsson 90 p.; 2) Bertil Engdahl
82; 3) Georg Johanpson 81; 4)
Gunde Johansson 80.

Mästerskap lör år 1959: Bertil
Engdahl med 124 poäng.

Ilamernas skiinkta, priser: 1)
Valdemar Johansson 43.p.; 2)
Gunde Johansson 43; 3) Karl
Arp 42; 4) Roland llermansson
41; 5) Bertil Engdahl 40; 6) Stig
Karlsson 40; 7) .Georg Johansson
37; 8) Helmer Trygg 37; 9) Gns-
tav Johansson 36: 10) Gösta Lars-
son 31; 11) Jan-Erik Gustavsson
31; 12) Bengt Karlsson 18,

Sta,tspriståi,vlan:
Rekrytklass: 1) KIas Sandahl

70 p.; 2) Jan-Erik Gustavsson 67.
Klass 1: 1) Roland llermans-

son,91 p,; 2) Karl-Arne Bertils-
son 56.

Kiass Ifr 1) Bengt Karlsson 95.
Klass III: 1) Gunde Johansson

105 p.; 2) Karl Arp 102.
Klass IV: 1) StiS Karlsson 91

p.; 2) Gösta Larsson 82.
Veteranklass: 1) Helmer Trygg

91 p.; 2) Gustav Johansson ?4.

r\|Jragnmg
fömättad i Slutarps IF:s påsk-
lotterier.

Vinstnr.
lotteri nr.

aIDsförsvaret.
kiona.p har två mvcket fina

försvarssnelare i ch. Bo Ek och
vh. U. Seidler. Mv. Vesterlrerg
verkade också sälrer' I anfallet
sätter vi vY. tI. Frisk, vi. S. An-
dersson och hY. E. Johansson
frärnst.

Domare var K.-E. Hellström'
Falköping. Sven.

:::::
MEDI,EMIIIARNA i

Slufarps Byg0nadsförelrirrU
kallas härmed till' ord. sam-
manträde å Källedal, Slutarp,
fred. den 22 april 1960 kl. 19.30.

Ärende enl. stadgarna.

Styrelsen.

Frölefind

Anbud
på uppförande av kalkst,ensmur
med en godsida mellan landsvä-
gen och skolan i Kinnarp inläm-
nas till skolexp., Kinnarp, se-
nast den 1 maj 1960.

Murens längd c:a 115 m.,
höjd 60 cm., täckhail, armerad
grund 60-?0 cm. övriga upp-
lysningar lämnas av rektor, tel.
Kinnarp 176 el1er 211.

Skolstyrelsen.

Frökind
l4rttl-

Dispens från bygg'nadsförtruil -

Länsstyrelsen har meddela.t
Ivar Gustavsson, Solbacha,
I{innarp, tillstånd att utan hin-
der av rädande byggnadsför-
bud uppföra en fabriksbyggnad
på tomtpiats, avsedd att av-
styckas från fastigheterna
Hassla 3:1 och 3:2 i Kinnarp.

20

, punkt vid avslutningsmötet'
l, 
- tiit gudstjänsten oeh avslut-
ningsmötet På långfredagens ef-

Itermiddag är allå föräldrar och
I Ovriga intresserade inbjudna,.
I cucistjänsten På Påskdagens
i morgon har fått beteckningen
j>Påskmorgon för alla>>. Denna
påskgudstjänst håIles kl. 10 och

I får medverkan av söndagsskola.
lUv-t år oclr juniorerna.

Fotboll
på ODENPLAN

påskafton kl. 15.00

KINN,4.RPS IF B-lag-
BK R^APIDS B-las

w
SKYTTE

KINNEVEDSSKYTT VANN
I UI-R,ICNHAMN

En förnämlig jåktstig hade Ul-
ricehamns jaktskyttekiubb ordnat
i söndags. De 153 deltagarna hade
enbart superlativer för arrånge-
mangen. Verkliga toPPresultat
uppnåddes.

IJr resultatlistan:

Lotterinr.l-30;
2-66.
A. Sjöberg.
Kontrollant.

1) Harry Görar:sson, Kinneved,'
73 p.; 2) Göte RYberg, Norraham-
mar, 71; 15) K. E. Isaksson, Blids-;
berg, 63. 

I

Frökind
INSKN,IVNING

av nybörjare förrättas freclagen
den 22 april 1960 på följande ti
der:

Luttra skola kt. 11.00, skol-
exp. kl- 12.00, Ekarps skola kl.
13.30. '

fnskrivningspliktiga äro barn
födda 1953 eller tidigare.

i sig. Cahnlunil.

Rektor.



Kinnevedsiägarna jubiterade LvY-u)-

med kamratträff och bildafton
Medlernmarna i Kinneveds

jaktvårtlsförening metl damer
samlailes annandag påsk på
Rantens hotell i Falköping
till föreningsjubileum. Tio år
gamrnal är nu den aktiva
jaktvården i Kinneved. Det ;

trlev en festlig afton med
sup6 och dans - och natur-
bililer i elitklass. För dem
svarade jaktvårdskonsulent
Friind6n och föreningsmed-
lemmen fngvar Lunrtbtad.

Ordf. hr Martin Ahl erinra-
de om den vårkväll för tio år
sedan då jaktvårdsintressera-
de i Kinnarp samlades för att
diskutera bildandet av en för-
ening. ..Närvarande var jakt-
vårdskonsuleut Fränd6n, och
han hade en enda rekommen-
dation: bilda föreningen. Sam-
ma rekommendation hade Ber-
til Gustavsson, jaktvårdsordf.
i Jäla. Nu ville man från Kin-
nevedshåll uttala sitt varma
tack för det lika goda som be-
stämda rådet. Det var för tio år
sedan inte självklart i Kinne-
ved att t. ex. avstå de bästa
jaktmarkerna till skyddsområ-
de. Senare har man erfarit nyt-
tan av det. Man har inte kun-
nat genomföra allt som satts
upp på programmet. Men in-
riktningen på viltvård har bu-
nit frukt och gett tillfredsstäl-
lelse. Till '"t positiva har hört
samarbetet med grannförenin-
garna. Hr Ahl tackade deras
nåi"rvarande representanter.

Till ordf. hr Ahl överläm-
nades en gåva med tack för
hans mångåriga arbete. Sekr.
hr Arne Olsso r mottog ett
blomsterfång.

Biltlafton
Jaktvårdskonsulent X'ränd6n

gratulerade Kinnevedsförenin-
gen till den sämja och sam-
irådde i jaktmarkerna i Kinne-
ved. >Där vilfvårdarna grälar
manhållning som så tydliEt
är det viltet som'får sitta emel-
Ian,> Men viltet hade inte sut-
tit emellan i Kinneved.

Hr Fränd6n utbragte ett lg-
ve för ' dagens pristagare och
jaktvårdstanken.

Jaktvårdskonsulenten hade
en ny Afrikasvit med i baga-
get, ryhande färsk från en flYg-
runda över kontinenten. Hr
Fränd6n är alltmer en resenär
som sett och urskiljt och vet

att berätta. Hans bilder blir son" I jägarhatt och hof.n fram-
allt väsentligare. De är vackra, trädde .Håkan Silvander som

infångande, lustiga. Bland det lDen Slade jägaren> till Maj-
Iustiga i denna svit var en nog Britts sång' Dansen gick 1änge

så .tatug och uniformeraå i-.kungasalen på tröskeln till
kung från kontinentens ittre.finnev.edsviltvårdarnas andra
Han är att vänta till Lerda,ta clecenntqn+'utdelning

och Skövde. Bland hans sven- ---:
ska vänner a" na*röäi ;;;;,,.Itt::".?-th plaketter utdelades

hr Fränden ä.',e,, geoJ"äi Ä;;;: lllll "t"o,1t:::.--ff11:T** 
en-

våldsamt denna resa i ord och | ."". 
--s-åirorrrÅ,' +i, 3)" Mauritzl

bild. Det var därför inte så lätt | 6a1"1sron. Tidaholm, 44, 4) Arne 
I

att träda till med en ny bild-l.liwiosson. Göteve, 44' 5t .5arl-l
svit. Ingvar Lund.blad klarade' g::*-l'*ffffi;,ft'iiffåä' ,fi', ill
det. Hans långa bildresa senom lfi:ilf'^:h;:"?.--riiffi, +2,' eji
naturen och Sveriges land var | 6uttn"r" J=osefsson, Äsunden, 41.

en klar prestation, en inte så lot Tage.- Jonsson, -Gök-hem' 11'I
liten fuulräft. Nu kom å.t-"vu llll åaxitr*ff"+,t"iål"r-f"ä1,#;applådsalvor. il C;";;-Di.rbers, Habo, 41.

Denna goda bildafton slöt i I l{årbana: 1) Gunde Johansson'

Ta r'Ln tJur
1 år, med härstamning, till salu.

Tel. 66 Kinnarp.

|(inneueds Pastorat
Ord. kyrkostärnrnor hållas ons-
clagen den 27 april 1960 i:

Vårkumla skola kl. 16.00,

Kinneveds centralskola kl.
19.30, omedelbart följd av
pastoratsstämma.

Ärende: Räkenskaperna m.m.

Ordf.

i

TiIl ordf. hr Martin Ahl (t. h.) överlämnades en bricka rned
tack för gott och långvarigt ord,förandeskap.

Frökind

Llrl- bo'
Skolkantorerna.

Skolstyrelsen i Frökinds kom-
mun anhåller hos regeringen
att få avskilja den i skolkan-
torstjänsten i Börstigs kyrko-
musikerdistrikt ingående lärar-
tjänsten för att tillsättas i van-
lig ordning. Domkaliilet vill
inte motsätta sig ansökningen
och föreslår att orgelspelare
anställs för de kyrkomusikalis-
ka uppgifterna.

Fotboll
på IilNNEMO

lördagen den 23 april kl. 15.30.

. Västgötaserien

SLU'IAR,PS IF
KINNAN,PS IF I

Vara-Slutarp 3-3
Slutarp begick sin gencnrl-

repetition inför lördagens serie-
start med att i Vara spela 3-3
mot därvarande Sportklubb.
Sign. träffade sektionens ord-
förånde, Lennart Karl€n på tis-
dagen och förhörde sig därvid
om dennes synpunkter på upp-
görelsen.

- Spelet kan vl lnte klaga på
och planens stora rnått 110x65 var
endast till fördel för oss, säger
Lennart. Matchen visade att kon-
dition finns hos samtliga våra
spelåre och i övrigt hade vissa de-
taljer i spelet förbättrats. Annan-
dagens lagupställning kommer att
ändras betydligt inför lördagens
seriematch, enär Ingemar Ungh,
Sture Hjelm, Hasse Andersson och
Lenn. Pettersson, vilkå nu deltog,
inte är spelklarå ännu. Hur den
slutgiltiga uppställningen blir i
>derby-matehen>> på Kinnemo är
ännu inte klart. Kedjan är i stort
sett given men det är försrraret
som vållar en del besvär, slutar
I(ar{6n, som dessutom talar om att
målgörare för Slutarp var Bengt
Hermanssb_n två och Ungh ett.

zl/q'6(). Geson.

nr tl ranoen aven general AKer'- | ,: -. -..,. " .
man. lligt följande Prislista:

De närvarande applåderade l^la5tstisgn: 1) Arne Håilander'

vårdsamt denna resa ä;^;;; I P:t"'JP:^t'^:'' ?) "llt #llii;

med en alldeles färsk film 1"6n-Kinnarp,35 p.,2) }lawy Görans-
vintervidderna i norr som kon- ä.,h5ä"1ä, :i'å;å1. äåfrilä:sulenten packade upp. Den ui- ö;;;1i3s, 80, G.iltis Die,siberg,
sade sig vara av ovanlig klass. Habo, Bii-
Vilt- och naturvårdarna fick' Lerduvor: 1) Sten Billmaa, St.

sitt lystmäte vid denna jubite- 9i:ttif'^.^1^0 tr', 2.) 
-Gilbert 

tr'ran-

umsafton. zdn, Skara, 10, 3) Sven Persson,
Gate, 9, 4) HenrY Ågren, V. KIe-

På de inbjudnas vägnar tac- va, 9.

kade Bertil Gustavsson i Jäla Klubbmii,sterskap -1959
för aftoneh. 

- Lerduvor: 1) Yngve Nilsso^n,
10 P., 2) Erik Svensson 10' 3)

Underhåtlning 
_octrr aano iMlitfirå# *r, 

Harry Göransson
Brors trio medverkade med | 51 p., 2)" yngve Niisson 50, 3)

musik. De hade allierat sig med I Arne olsson 41.

sjungande Maj-Britt Johans- li Älsskvtte: 1) Aimo Gustavs-

I 44, 3) $arrY Göransson 40.



||ilissionsförsälining
i Kinnarps missionshus torsda-
gen den 28 april kl. 19.00.

Tal av pastor Tortl Wikström.

Gåvor till försäljningen är
mycket välkomna. Servering.

Alla hälsas välkomna!

llissionsförsäljning i Kirtnarp'
På torsdag blir tlet missiotrs-

fiirsäijriing i Kinnarps missiorts-
hus kl. 19. Då försäljes sYför-
eningsarbeten, hemslöid i trii
oeh olika skånkta artil<lar. Pas-
tor Tord Wikström talar i an-
daktsstunden.

Slutarps Elektr. fiirelrirlg
hade i tisdags årssamrnanträtle
i Föreningslokalen, SlutarP.

Äv fön'a.ltniagsberättelseni
framgick b1.a., att medlems-
antalet är 310 med ett andels-
kapital om kr. 152.118. För-
cningen hade tttrder aret fran
Trollhätte Kraftverk inköPt
1.731.332 kwt. rnedan å måtare
inom fören. avlåsts 7.4ö2.4?7
]rwt. Spänningsförlusten rtPP-

giek tiil c:a 14 9å. Medelprisetgrek ttll c:a 1* 7'c. $re0eiprlsuLll
för r'åkraft till kraftverket har 

l1

utgjort c:a 6 öre kWh och me- 
1l

delpriset pr kWh inom förening- 1i

en något över 12 öre. I energi- j

skatt har erlagts kr. 13.2ö0:*l
kr. Av debitera<le avgifter', kr' j

195.838:-, hade inkommit kr'
L7E.274:-. Ifråga om spån- I

ningshöjning och letiningsftir- I

stårkning har detta fortgått i I

rrrån som kapital- och arbetstiit- i

gång tillåtit. Två förutvarande 
i

trausformatorstationer har ge- I

nom om- och tillbYggnnd förde- |

lats på fyla stationer. Ärets i

vinst- och förlustkonto halanse',
lade på kr. 19ti'295:- ocl utga- I

ende balanskonto På kr. 209.137.:
Då det under senare år visal 

i

sig att rätt stora utestående res- i

t.er å avgifter iiPPstått, besiu- 
1

tade stärnman att stYrelsen hå- 
i

clanefter strängare skall til}äm" 
i

pa vad $ I i stadgarna utsäger j

om urahtlåtenhet att fullgöra 
I

inbetaining av avgifter, såmt 
i

att löpande ränta om ? % skatl j

<iebiteras från ogulden råk- j

nings förfallodag. Til1 leclamö- i

ter i stYr"elsen för en titl av två 
i

år omvaldes Ivar.Gustafsson' I

Slutarp, och Nils Johansson'
trrästanp. Tiil suppleanter i sty'i
relsen omvaldes Gunnar Gus- 

|

t,r,fsson, SlutarP, Herbert An- j

rlersstln, AlarP, och Einar An- 
'

di:rsson, Sköv<lesg:' Luttra, Till 
i

Ll:,,isot'er omvaicles f. riksdags-'

Irrökintl

slutarpsslfl^#:, 1 Faltskjutningi 
"r**

r toroagsogrDy ianordnas av Kinnevetls skvt-l kor, kvigor och tjurar köpes.
r första seriematchen.. T.t lte- och jaktvärdsförenins 

,stiy- | tul Kinnarp b.

på rörha'tlstipset, tastålrä; illT-:l-ot" r- mal I r1'attesKaual :
tillfällen fanns. KinnarP höll ii
sott och väl jämnt rnot gäster- I Anmälningstid kl. 11-13. 

ina, därerrrot saknades praktiskt 
,

taset skort rnot mår t båila rikt- | Farlist områtle från Katte- | FOtbOll

Slutarp kunde Kinnarp 
.-9j 

än!1a 
i Aagen den 1 maj i Katteskalla i _på förhantlstipset, fastän goda il ^,i^-- I

tillfällen fanns. KinnarP höll li

ningarna oclr de_.5 tit\:"1-11: ' skalla till Högagärdet. Leds- j

rnålen var alla liknrtade med
snöprisa rurrborrar, trå nrårvak- c,?*-"".'ll:ii{lf-:i::.t-n:l ,::T:1t::T1' :,":t1".:

senare ha.de gästerna å-1,;:å.;lä l] IW frYl'WJAUe&X'
p,1l;åil'J,:l#'åi;",1,.;1fl3;3iili ffi yår:en hälsasAndersson drogi på

H"'f;t1?""#'Sä:' "" ru'rvaK- åil"ti"r''.t."vu*r, att beträdal lö"d"g.n den 30 aprit kl. 1G.30.

Efter 3 min. spel tog Kinnarp områclet" uncler ticlen skjutnin- N. Västgötaserien
ledningen genom Gösta Andersson gen pagar.
;ili?;'å";i;. "iiåä"oo" 

srut- arrangörerna. i VÅMES rF

ilp .f i",!ll1y:"111{",': -1ö".T1:l- Iarps målvåkt oberäknsd båkåt- , .!= : :i ::- E t
passnins av Seidler från onödigt | 

-

långt håIl. Efter 31 min. spel gjor-
de Slutarp 2-l frän klungå fråm-

i:tTå"il3å:'g:,"1;":ttn'"?.äT;ll MZ* E{,iw,naueag,

enda rejä1a skott som målvakten
räddacle. qrant. 2-l tiit Slutarp i] MED VALBOIiGSMÄSSOELD VID IIOSSAGÅRDDN.
stod sig första perioden ut. Kinn- | *^, ^-- ---å"p foii sotLi aen r.,a..rå-ui"ä""il]."1 ":prostenMalmensten.Unisonsång.Eft'eråthåIlessamkvänt
tråts att örutarp unaer 1eE;1 l: ll l,t^"I"1iy_11T,lll..]"1]id 

den vachra färgfilmen fpån Furuvik visas.
len av matchen hade mer hånd om ll KaffeserverinE m. m.
spelet. i I -

Efter B min. spel i andra rrarv-ll Inträde: 1kr' NTO'
lek utjä,mnade Kiirnarp genom Er-1] 

- 

=,, I

Iand Johansson och nu märktes | |

tyclligt l'acl vinden betydde. rinn-l ] l,-
arp hade i över 20 min. en kon' . Frökind

-60.;l^?:;f'",'äix*::Ttä::'",1;,lli |.' n"o*tä,%-ou, 
J ill figSefUgfa

ligheter att ta ledningen på hörna,
nön både denna och fiera anclra | |,-- I I söndagen den 19 juni 1960
sumpades. Ett för snävt kortpass- | | 

varfest i .Kinnarps missionshus. I I för Falköpines kontrakts
ningispel vid plånmitten av-Kinn-l l"-I.9-1g, totfdSgt rufes lissigns- | | ,r',r'.,*."--Te.ri rr-;ri"r."roäiå":ir"öJiåå'äiilii"i'i"t";Tä. I lr""'ruii"ä i Iiinnarps missions- | | :igi::::.:ch ramiljeherg

och gick direkt genom xi""atpit- | l!.yt..n* sönaag rörmiädag rur *-t | | i KINNEVED'och g"ick Clirgkt genom Krnnal'ps- | I '-'-i"' t d surrudx lvr uuuuaå urrr uE L

försväret och gforde segermålet I Ilö:?t söndagsskolat.Jttiol och Uv
;:äJTå'""ti?"#"i3irtåiäiä'å'äål i liiil"i#iul orrentlig vårrest *"d I i utrörlig annons senare' 

I
rninerade i spel. Där,eftcr började | :9.":1j"S, på söndagskvällen kl' | | Erik lllalmensten. II{innarp att inse ållvarets hot och |19._Förutom de lokala krafternaI I I

ökadeiakten,men.'dettavaradeil*-"9"-:'k1t:l::q9-"Ti!?!}]!I*#
intelängedåkonditionensinade,ltoPalsåmmansåttavrrngdomar|-
betänkligt den sista kvarten. I 

från flera håil i västergötland, I

Kinnarp hade nos irunnat;å;;il; I l*uo ta"g, musik och vittnesbörd l :tyT": TAE nMoT Y^**
]il;;å';ä;;-;;Giär"" t"iii' I I - | i sin rörsta hemma-match för sä-
ned nå halven isen sedan han fiyt-' , rynggn' vilken spelas i eftermid-

i tats'upp som eånter, där han hölls i Missionsförsäljning i Kirurarp. i 91ä, $'. 16'30 med P'-B. Karlsson,
lunder itr.äng bevakning av Slut- | Missionsförsäljning var i tors- | Iralfioprng' som domare.

I arp"manna.na. Inga d-irekta far- | dags anordnad i Xinna,rrys mis- | -..islutarp ,vann- som bekånt sin
i tieiteter hände de sista min. och I sionshus, Predikan hö11s äv sön- | forsta match, den mot Kinirarp,
lSiutarp vann mecl uddamålet ävenl,6agssSolsekr Algot Karlsson, dål megån.dag'ens. gäster helt över-
lom ett oavgiort resultat sfter spel- il oen annonseradä tahren blivit I raskan-de..tog stryk på hemmaplan
lfördetnineen ej skulle \'årit miss-ll förhindrad på grund av sjukdom. I **itl'Jtir"jelm 

och Hasse Anders-Ivisande. Gästernas bäste man-man'lT€mat för predikan med text från
lvar Göte Ändersson och i Kinn-rl ,^n u ,,:* "^,";; ;;-;; ^l-"i :9"' f.9, rIF Falköping, är nu

låi3;,* ;i{ig"'"*:fi:l i*'^*j':"äåi'fiä1,'v 
Gud enerl kraia rör inhopp t räset' varrör

lgradde i rörsta r,"rur"il'o.i"i.":äi l-,11t1"Ut*ålrninsen vid rörsälj- j i"iTii $ffö;ä"|*fä"i:ä:
läer säkert att bri av bi::ti{;T i+',1,""ii,it"":#tå%ä?#l fiil }å j mararet. zi/qJuo,
ll?'j?.1"i'il1^Xllj""bl'ho'll,o'n lt.iÅariå"0""o soda resuttatet | ..

Inå 
bättre kondition' b r" 

lli;;"r;;;;-;tt hjä;uist tack. I srot*"p'a: östen xarr6n, rnge- j

L I Söndag kväll hålles vårhögtid I mar Lundahl, Per-Uho Gustavs- 
|

-I
söndagen den I maj kl. 19 i mis- I r
sionshuset. - u,,goo*,iJt;ii;; I HäStAn | #å5':'l;,"$,m1'"T'å"t'f $:i::
medverkar med sång och musik. l] I son, Åke Karl6n, Kent Karlsson,

Servering. Alla välkomna ! I I l"i*:n, från 4 till 12 år, enbets- | Kurt {ilipsson, -rngvar 
Johansson,

-11lo"a", 

köpes. arno setterberg,lt3ll:"Hlt"'i ff3::i rä3å 
t"uo-

,i missionshuse! under medverkan 11 son. Rune Sand6n, Sture HJelm,
] lav Ut. a. Ungdomspatrullen, vil- ll Mats Ändersson, Kurt Karl6n,---- - ---f
'ken består av en glupp ungdomar ll Börje Karlsson, Göte Ändersson,

VåffeSt i Kinnafp l'rrån 
orika plåtser-i vaitersoltan4 '1ffin:",l"dersson' Bengt Her-

I Stuta"p B: Sören Ägren, Äke
söndagen den I maj kl. 19 i mis-; Tr I

sionshuset. - ungoomspatrurrenl tläStan | jiå:ä:'l;r"Så5.11tT'å"t'f $:i::
medverkar med sång och musik. l] I son, Åke Karl6n, Kent Karlsson,

: I il;iln:ä.'rää ä"""'0. 
-- "' 

i rpi5f5å Avresa. 14'30'

*.' *;ff#Klffi:#ää*:: '-'] B"tesdiur
den, suppl. kontorist Hrik Gus- | mottages på Mönalps Dgendom,
tafilson, Marirog. I Slutarp. Tel. rättären, Kinn-

I arn 188.
t__



Slutarp knep dubbelpåällgen
Våmback utvisad för "snack"

Lörrlagens seriepremiär på Tångavallen slutade med en över-

raskande knapp seger för Sluta,rp och där fem dramatiska slut-
minuter fastställile siffrorna till 3-Z i hernmafa'vör. I 42 min'

ökade Slutarp titl 3-1 och i samma veva varnades gäsl'ernas vb'

Frisk för uppstudsighet mot tlomaren för att minuten efter ut-
visas för upprepad förseelse. Minuten före slutsigna'len åtlömtles

Slutarp en straJf för stag mot spelare metl målvakten östen Kar-
lön som metlagerande och stramaren lades in otagbart av ch'

Fröjd, vilken ilärmed sa.tt€ punkt för tlagens målprotokoll'
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Slutarp seglan i medvind
Kung FotboII ,regerar även i

bygderr**tuntomkring. Vid en titt
i Norra Västgötaserien finner vi
att Slutarp tagit plats i seriens
topp, en plats som laget mycket
väl ka.n hålla ett tag framöver. I
söndagens duell mot Våmb gjorde
förre IFK-aren Sture Hjelm debut.
i Slutarps färger och visade a.Ilt-
igenonr förtroendegivande qtop- 

i

perspel.
Gl?idje är det väl också i Trä-

det som bärgat en seg:er och spe- 
I

lat en oavgjord. Nykomlingen i di- 
|

visionen, Kinnarp, har också öpp- l

nat i båi.sta kampstil och gav i
söndags Töreboda förlust med 3-
2. En honnör är laget onekligen 

I

värd. Vi får hoppas att framgång- I

arna sporrar till lika lysande re- 
|

suitat i framytagn. fJt .6 0' I

En ungdornspatrull
medverkade vid vårhögtiden i
Kinnarps missionshus i söndags
kväIl. Patrullen hade På grund
av sjukdom fått sitt medlernsan-
tal reducerat för dagen men blev
förstärkt av lokala krafter.

Före serveringspausen Predika-
de Älgot Karlsson med text från
Joh. 1? över temat, >I världen
men icke av världen>>. Predikan
omramades av deklamation och
ett antal sånger av Patrullen'

tr den avdelning som följde ef-
ter serveringen vittnade ungdro-
marna i Patrullen om sin UPPIe-
velse av fräIsningen genom Jesus

' Kristus. Även vittnes;börden följ-
, des av sång. octrr musik.

Nästa söndag kväll håIles evan'
' geliskt möte; då Bengt Johans-
ion från ÅsarP talar och sjunger'

Geson.
ltterligare PåsPädning. Man kan
clock inte frängä det faktum att
gästernas kedja visade ett betYd-
Ugt t,attre sPel, där i synnerhet vi.
Rems6n och cf. Niklåsson var ett
farlist hot. Det blev den sistnämn-
de förunnat att i 40 min. utjämna
till. 1-1 efter en stark Period av
gästerna.

Redan efter tvä minuters spel
i a.ndra halvleken tog SlutarP led-
ningen då hY. Karl6n slog På ett
skoit. som målvakten hade hän-
derna. på men släPPte in. Om man
unclantar att vY. Hermansson hade
nåsra fina tillfäIlen, som försat-
teJ gick periodens målsituationer
i eä;ternäs favör. I likhet med j

föista halvleken var de avslutan- 
J

de femton minuterna heit gä.ster-
nas med ett Par farliga frisParkar
strax utanför strafflinjen samt ett
par hörnor som farligaste tiilbud
äär praktiskt taget hela Slutarps-
lagei värnade om ledningen. Av-
slutningen biev som sagt drama-
tisk metl de i ingressen redovisade
målen. De två Poängen till hem-
malaget innebär att laget toppar
tabellen efter två sPelomgångar.

Tre reserver inrYmdes i dagens
Våmb-lag där uteförsvararen G.
Pagnert fått rollen som målvakt,
en osäker såclan, medan försvaret
i övrist toppades av ch. A. Fröjd
och vh. K. E. Johansson, den se-
nåre en av Planens bästa sPelare.
Som nämnti va.r vi. Rems6n och
cf. Niklasson bästa forwards, bra
i spelet och a,vslutningarna.

Sture Hjelm gjorile
fin debut

Segern till trots kan man inte
säsa att hemmaläget övertYgade.
ösien Karl6n gjorde hyggligt ifrån
sig men den onödiga straffen drar
nei betyget. Av båckarna. vår
Pei-Uno Gusta.vson bäst, medan
Rolf Kar16n inte räckte till riktigt
på sin kant till en del beroende På.
i{ats Ancle"ssons offensiva spel.
Denne tog från börian På sig en
alltför stor arbetsbörda och föll
tillbaka efter en god inledning'
Sture Hjelm debuterade sta-rkt
som stopper och var bäst i försvå-
ret, även om man väntat lite bätt-
re boliplaceringar ibland. Samma
eä1ler för Rune Sand6n, som lyc-
kades hyggligt fned bryt-ningarna,
men passning'arna var mjndervär-
diga. Kedjan hade sin styrka i hö-

gervingen Kurt Karl6n-Börje
Karlsson. Den andra vingen där
I{asse Andersson gjorde serie-
debut utan särskild lycka besvä-
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