
till sist. Den bör innehå114 någon-
ting som låter ögonen StråIa på
glada och lyckliga baltl viu<a dår-
igenom biir ägnatle att ge sina
barn möjligheten till ett iin rilrå-
re liv. Vi tror att Bkola,n ka,n in-
nehålla detta.

För det fullbordade vorket tac-
kade lånschefen på clet ållmåinnas
vägnar skolstyrelsen! ordf., skol-
chefen och byggfradskommitt€n,

Verkets gång
Rektor öhrnell lämnade en åter-

blick på Kinnarpsskolans till-
komst, Centralskolebygget blev
aktuellt omedelbart efter kom-
munsammanslagaingen 1952, och
i september 1954 förelåg ett skiss-
förslag från arkitektfirman St6en
& Hansen i Stockholm. PaPPeren
råkade visserligen, efter yad man
kunde förmärka från F rökindls
horisont, hamna underst i en hög
hos skolöverstyret. Men skol$ty-
relsens mycket stockholmgreså,nde
ordförande fru Maj Larsson gråv'
de fram dem och fick i septem-
ber 1958 också fram ett löfte om
stats:bidrag, Slrolan år kålkylerad
till ?7?.400 kr., öch efter vad man
i närvarånde stund ]ta.n $e kom-
mer den ramen att i huvudsak
kunna hållas.

Rektor öhrn€ll fråmförde ett
vårmt taclr till arltitekten och
entreprenörerna, med vilka På?ter
skoldistriktet haft det allra bästa
samarbete. Ha"n riktåde sig sär'
skilt till byggrnästore Oskar Jo.
hansson och byggnaclskontrollån-
ten, ingenjör Reuterhagen, F alltö-
ping.

Hr Johansson kvitterede med
att uttala sin synnerliga erkåinsla
till skolchefen och byggtradskorn-
mittdn jämte dess ordförande f,ru
Måj Larsson. Dot var första gång-
en han sett en dam i spetsen för
ett storbygge, och det var för hQ-

nom en en8:enäJn erfarenhet. Han
ville också uttaJa sin erkänsla till
byggnaalskontröllanten : >En först-
ktassig kontrollant är en säker-
hetssköId inte bara för byggher-
ren utan lika mycket för bygg-
mästaren.>

F ru Maj sa, att den byggmäs-
taren ville hon inte bytå rrtot, nå-
gön alrnan. Och så kom det ett
blomsterfåhg till hyggYnästaren.

l-ru ordf,öranden rll{tåtle vidåre
ett taek till konstnären Gösta
Pettersson som smYckat entr6-
hallen, IIon omtalade att den var
det'förgta man arbetå,t med aå,r

kommunen stod inför skolbYgg-
nadsfrågan. Långt, innan byggnå-
den var konkret Planerad hade
man dryftat denna hall och
>)drömt> om den. Och så kom hr
Pettersson och gjorde den,

X'rökindsfullmäktiges ordf. hr
Gunnar Jöhansson uttalade kom-
munens tillfredsstiillelse med byg-
get och framförde fullmäktl$es

r.
-fi/ltt.,

Förtjänstmedali titl skolchefen
vid Kinnarpsskolans invigning

Rektor Georg öhrnell och fru Fallenius tog sig ornedelbart en titt på det medalien åtföliancl

diplomet. T. v. futlmäktiges ordf. hr Gunnar Johansson' rclg- b0.

Frökinds nya cenrralskola i Kinnarp invigdes på lörtlagseftermidtlagen viil on högtitl'

lig samrirankomst i skolans matsal. Ilunttratalet gäster hade bänkat sig där när lantlshöv'

ilingen och hans maka anlänile. De väIkomnades viil ontr6n av ett blomsterfång. Det över'

räcktes till fru Fallenius av lilla Karin Kjellström'

i ståillet. Stormaktstidens under' 
1

visningsväsende tjiinade utbildan- 
|

det av väldets ämbetsmän' Fort- |

farande vilåde undervisningen på |

En kör av skolbarn sjöng vår-
liga sånger i entr6hallen under

ledning av kantor Kjellström. Ett
flöjtinslag utfördes av fnger Ab-
rahamsson, Barbro Sahl6n, Len-

nart Jakobsson och UIf Kjell-
ström.

SkolstYrelsens ordf. fru Maj
Larsson, Luttra, välkomnade På

rytmisk prosa till den gamta bygd

där den nYa skolan är ett cent-

rum, Här fanns människoodling
innan tavlolna restes På Mose

berg, här leder en krinskaPskan-
tad gångstig g:enorn barndornens

Landshövdingen orn tlet
svenska skolväsendet

Landshövdingen fänn dagen ge

anledning till en återblick på sko-

lan i v-årt land'

Medeltidens skola med latin' te-
ser och Prästutbildning var skol-

väsendets begl'nnelse i vårt land'
Reformationen bröt kYrkans väl-
de över skolan, och staten trädde

kunskapsprovet, inlärandet, och

så förblev det under följande år-
hundraden,

Btott långsamt mognade tanken
att även en skola för folket vore

möjlig och behövlig' Geijer siälv
hyste i sin ungdom de starkaste
betänkiigheter mot denna tanke.
Men så kom i alla faIl den svens-

ka fo kskolan med förordningen
av 1842.

fnlärandet, kunskaPsProvet, för-
blev även folkundervisningens
signum - tills vi rned det demo'
kratiska genombrottet i vårt land
bevittnade en utveckling. Person-
lighetsdaningen gavs en Plats'
Skolans fostran kom i förgrun'
den.

Brytningstiil
Nu bevittnar vid en starkare

brytningstid för skolan fui någon-

också en skolans kris. Den sam- 
|

manhåtnger givetvis med skolans 
I

snabba expansion. Den visar sig i i

sin. Kommunernas vidgade UPP-

gifter inom skolvåsendet faller i
ögonen, De kom ju med storkom-
munerna, Planläggringen av skol-
väsendet är, det måste vi inse' en

atlvarlig uppgift. Det gäller stora
investeringår som berör kommu-
neraras hela liv, jag bygder"nas

struktur. Skolans funktion är ock-
så alltmer vidg'ad, och den krä-
ver alltmer av lärarna. Det filns

de stora kiasserna, i lärarbristen
och det ännu ej täckta lokalbeho-
vet såmt svårigheterna vid sko-
lans övertagande av fostringsupp-
gifter som tidigare hörde hemmet
till och ansades inom familjens
ram. IJndersökningar som gjorts
visar att de stora investeringarna
i skolväsendet är i hög g:rad >rän'
tabla> och eJ kan beskäras.

- 
Skolan är i alla fall bara det

yttre skalet, sade landshövdingen

det medaljen åtföljande



frrlt,
iack till skolstyrelsen och dess
byggnadskommitt6. Till fru Lars-
son överlämnade han ett blomster-
fång.

>Uppehållande strid>)
Kommunalnämndens ordf. riks-

dagsman Gunnar Larsson i Luttra
tackade lardshövdingeparet för
deras närvaro.

- Kommsnsrna har ha.ft en
myeket kort investeringsperiod
med avseende på skolväsendet, se-
de han. När dennå uppruet.
ning är över kan ernellertid en
lugnare period väntas.

Hr Larsson berörde konrmuner-
nas pmblem urclör den utvidgåde
kommunala verksamheteng efå:

- Kommrrnerna är alluåmt för
små för mång'a uppgifter. Men de
behöver ingalunda sätta sig med
armama i kors och viinta på näs.
ta kommunsammanslagning. De
har alltid aktuella uppgifter, om
också deras beg"ånsningår fråm-
träder. Uppgifter som liggår i dt€-

ras väg skall IöBas till ffomma
föi den trivsel i glesbygden som
är så betydelsefull för landskom-
munernas uppehåIlande strid om
sina positioner,

tr'örtjånEtrneila,lj
Vid samkvåi"rnet överlämnades

Itrandshövdingen anslöt vidare
till vad riksdagsman Larss,on sagt
orn kominunindelrringsproblemet
och meddelade att en inventering
av kommunemas förhåilanden på-
går inom liinet. Man har en käns-
Ia av att de små kommunerna
stär inför svårigheter, sade han.
fnom Frökind syntes utveckling-
en hå'vårit mycket lyckosam, och
Iänschefen lyckörtskade kommu-
rren till den geda ledningen av
dess angelägenheter'.

Avslutning
Kontraktsprosten Malmensten

avslutade med ett kort anföran-
de:

- Denna skolå skall vara ett
oentrum för bygden under många
år. fnom dess våggar kommer
mycket att ändras. Nya, alltjämt
rlya ungå mtinirliskor skall finnas
inom dem. Om ett par tre årtion-
deir kommer kanske också en ny
pedagogisk slm, Ja nya tider kom-
mer, aJltid.

Och det är oss icke lätt att
veta någonting' om dem. Vi vet
bara att varje tid, och varje ny
tid, stiiller kravet på en särskild
investering: Guds välsignelse
över verket.

Prosten läste Välsignelsen, och

ide närvarande sjöng gemensamt
Herrg slgne dd och råde.

Elfter samkvämet visades den

nya skolan för de närvarande.
genom landshövdingen Landskotrl.
munernas I'örbunds förtjänstnie-
ctalj till rektor öhrnell för lång
och framstående gätning i det all-
männas tjånst. Landshövdingen i

vände sig: härvid till skolchefen
med en hyllning oöh en erinrån ofn
dennes omfatta.nde inieets som
kommunalman. Den började re-
dan då han sgm 26-är'Jig Placera-
cles på ledande kommunala för-
troendeposter.

Relrtor öhrnell tackade för ut-
mär'kelsen:

- Om någon medalj kat gläd-

Ja mig så är det just denna. Jag
kommef att minnas den här da-
gen. Om kontakten med det all-
männa trodde jag från första
stund att sådan är gagnelig även
för en människas yrkesgärning.

fnnan Iandshövdingen bröt upp
taekade han filr inbjudan till kbm-
munen:

- Att få komma ut i kornmu-
nerna är en stor glädje för mig
och min maka. Personliga kontak-
ter år av betydelse för alla, På
lånsstyrelsehåll .sätter vi stort
värde på att få kor-nma ut i byå-
derna och inte loara vara ett. äm-
betsverk.

Hr 3'allenius framförde det all-
måinnas erkåinsla till Maj och Gun-
nar Larsson. Han hade haft för-
månen att i länssammanhang
samarbeta med fru Larsson och
ville nu uttrycka sin uppskattning
härav,

OFTIMISM I KINNAEP
Den tredje seriematchen står

för dörren för Kinnarp, som i den
första på hemmaplan blev utan
poäng på grund av dålig kondi-
tion och segervilja. Det kanske
blev en tankeställare eftersom la-
get söndagen efter kunde bese€fra
Töreboda. På söndag finnes möj-
ligheter att läggå 2 poång till de
tidigare om laget går in för upp-
giften och har samtidigt stöd av
hemmaplan och publik. Mariestad
har ej förlorat någ'on av de tidi-
gare 2 matcherna och har en po-
äng mer än Kinnarp, vilket bety-
der att Klnnarp bltr alltföf långt
efter om de på nytt får ett neder-
lag på hemmaplanen. Även om
Kinnarp har hårt motstånd vågar
vi ttppa vinst med uddamålet, om
elvan spelar som en riktig enhet
och mer framåt än tidigare,

Uno Johansson, Borås, dömer
matchen som går på Kinnemo sön-
dag kl. 7a30. )1s-69. FL.

s1,rrrA131' lflf-go
enda; lageb med.full poäng efter de
två spelådb orngångårna, ha.r På
söndagen bortamatch mot Karis-
borg, som hittills är Poänglös'
Normalt sett borde SIutarP ta Po-
äng men har förrrt haft Ytterligt
svårt att spela i KarlsLrorg. F örra
året blev det fö,"lust med 1-?. {'a-
set blir tloligen i stort sett idcn-
iiskt med föira matehdaqens oeh
åtminstone en Poäng bör ligga
inom räckhåll.

Frökind
-bo,

Kyrkväktarvalet
har undanröits

av domkapitlet
Domkapitlet i Skara har

mecl unclanröjande av Kinne:
veds kyrkoråtls val clen 23 ok-
tober 1959 av kyrkvaktmästa-
re i församlingen återvisat
ärentlet till kyrkorådet för ny
behandling. Valet har hos
domkapitlet överklagats av en
av sökandena till tjänsten, hr
Bengt Ek, Björket, Kinnarp.
Vitl nämnda sammanträde ut-

såg kyrkorådet bland fem sö-
kande, däriblancl Ek, till kyrk-
vaktmästare hr Gustaf Thor,
Kinnarp. Eks ansökan upptogs
ej till behandling, då den enligt
protokollet från sammanträclet
ej kommit kyrkoråtlet till han-
da inom föreskriven titl.

Ansökningstiden tilt tj:insten
utgick den I oktober 1959. Eks
försåindelse med ansökningen ha-
de varit datumstämplad denna
dag men hade ej varit med bland
posten, då kyrkorådets ordf. på
morgonen nämnda dag hade av-
hämtat posten i det för pastors-
ämbetet reserverade facket i post-
stationen i Kinnarp.

Elk anför att han kf. 6.45 på
morg'onen den 9 oktober avlämnat
sin ansökan i poststationens brev-
låda vid järnvägsslationen i Kinn-
arp. X'örsändelsen hade av post-
verkel datumstämplats den 9 ok-
tober och enligt intyg av poststa-
tionsföreståndaren utlagts i pas-
torsämbetets postfåck, i vart fall
före kl. 17.30 nämncla dag. Med
anledning härav hävdado klag:an'
den att hans ansökan inkommit i
rätt tid. Den omständigheten att
postfacket tömts redan På morgo'
nen kunde icke föranleda att en
efter det postfacket tömts men >i
rätt tid> samma dag inkommen
ansökan refus€rades,

I ärendet har bl. a. uPPlYsning-
ar inhämtats från' föreståndaren
vid poststationen och Postm?ista-
ren i Falköping.

Av dessa framgår bl. a. att lo-
kalpost, som avlämlas i Poststa-
tionens brevlåda före kI. 17.30 ut-
lägges, försedd med dagens Post-
stämpel, i vederbCrrande postbox
samt att .enligt >>Instruktion för
poststationerna> tömning av
brevlåda v,id pos'tstationen alltid
skal,l ske omedelbart före poststa- l':
tiohens öppnande och före avfä.r- 

l

rnorgonen samma dag fjn15 ej,_ * | för ny behandling.
ger domkapitlet - och framhål I

l€r att klaganden qåIe$eg få1 an- i Vial inskriuring av elever
i ::'i^h'-l3r:"*lgggi:t'9:119 ii. ;i rorsta krass i tr'rökindsliåi.J'iil'iaiä#ää;"äi3 äi, 1.fö".t" klass i tr'rökinds skor-
| å"ä neålad"s I poststationsn. ctrstrikt anmäldes 2? barn, där_
I brevlåda fti,rst samma dag ansök- , av 24 i 

" 
Kinnarp och 3 i Bör-

lningsttden. utgr-*, skulle.-l<omma 
I stig. Barnantalet har sjunkit

I f#Tåiåt"iJifT'äi1'l1l i?ltä l *"1"'.'" röregående år, då

skulle ha skert om ställonsfO"å:l+2 barn inskrevs (34 resp. 8).

Fröer
prima kvalit6er, till bitliga pri-
ser, på lager.

WILGOTS0N, Kinnarp, tol. 6.

ROSMANS, Åsarp, tnl. 2L.

RAPID B_KINN.A.RP B 3_1
Rapids reserver mötte på fre-

clagskvälien Kinnarp E, varvid
Rapidgrabba:rna beseerade utom-
byslaeet med 3-1. f Rapid var
tvåmålsskvtten Kjell Hansson och
Torbjörn Falk de klart främsta.
Gästerna ievde högt på >gamle>
Elon Arvirlsson. Rapid sva.rade för
samtiiga fyra mål då en försva-
rare lobbade övcr målvakten onh
gav Kinnarp ett tröstmål. Skvt-
Lar,: Hansson 2, >Jocke; Karls-
son 1.

"SKyt'T'E"o'' *"*

-- 16lr+0,
FÄLTSKJUTNING I KINNEVED

Söndag 1 maj anordnades fält-
skjutning av Kinneveds skYtte-
och jaktvårdsför'ening i Ai<torP,
Kinneved. Antalet deltagare .var
29 och resultatet blev följande: 1)
Harry Göransson, KinnarP,2T tr.;
2) Erik Kjell6n, Luttra, 24; 3)
Åke Brodd, KinnarP, 22; 4) Gösta
Larsson, d:o,21; 5) Göorg Johans-
son. d:o, 20; 6) Bertil Engdahl,
Slutarp, 19; 7) Harry Johansson,
Kinnarp, 18; 8) HarrY Gustavs-
son. Grolanda, 18; 9) Georg Gö-
ransson, KinnarP, 18; 10) Arne
Olsson. d:o. 18; 11) Gustaf Jo-
hansson. Slutarp, 18; 12) Gunnar
Claesson, Slutarp, 18.

En extra insatstävling gav föl-
jande placering: 1) Gunnar Claes-
son, Slutarp, 6lt9; 2) Georg Jo-
hansson, Kinnarp, 6/X8; 3) Ärne
Olsson. d:o, 6/18; 4) Bertil Eng-
dahl, Slutarp, 6/17; 5.) HarrY Gö-
ransson,. Kinnarp, 5/22; 6) Geqrg
Göransson, d:o, 5/15; 7) Linnar
I{ermansson, d:o, 5/14; 8) Äke
Brodd, d:o, 5lt4; 9'l Gösta Lars-
son, d:o, 5i14.

Ett vandringsPris är uppsatt av
föreninsarna och erövlades för
första -gången av jaktvårdsför'
eningen med 1?7 tr. SkYtteför-
eningen hade 164 tr.

Skyttar som utmärkte sig sär-
skill var HarrY Göransson med
sina 2? tr. och Erik Kjell6n med
24. tr,

Skyttestationerna vår följande:
Nr 1 Huvud - 110 m., 2) U6-deI

- 95 m., 3) Motala -'160 m., 4)
Hund - 100 m., 5) U4-deI - 180
m.. som var insatsmål'

dandet av pgst ell€ påbörjandet I ståndaren följt gällande >Instruk-
av lant- eller lådbrevbälingstur._ l] tion för post;taaionprna>>.

Domkapitlet finner det styrkt ]l eå grund av utredningen finner
att hlaganden nedlagt brevet.med ll domkapiilet kyrkorådet >icke ha-
ansöknirgen i Kinnarps-pojjtl"- jl va ag"i und"ilåta>> ati upptaga
tions brevlåda senåst kl..17.30 den ll ktagandens ansökån till prbvniig
I oktober 1959 - skäl att betviv- | samt prtivar förty att meä undanlla klagandens uppgift att brevet 

I röjande av det dverklagade valet
lagts i brevlådan redan-.kl. 6.15 p.å 

J återvisa ärendet till k'yrkoråd,et



TRADITIONSENLIGT anordnas

Hembygdsfesten i Slutarp
under midsommardagarna.

Samhällsf öreniugen.

Tipsenliga Kinnarpssiffror
Seger 2-1, mot Mariestad

I ljuvligaste vårsol kunde Kinnarp lägga" Z poång till sina ticli-
ga,re genom en mycket stark segervilja som lyste matchen ige-
nom. Dfter ? min. spel hade Gösta Anderson möjlighet att ge laget
ledningen, m€n bolletr gic\ strax utanför högra, stolproten och 4
min. senaro fanns sa.mma ehans. Då 26 min. awerkats hade An-
derson åter en jåttechans men kunde inte heller utnyttja denna.

lb/ U
rötloqr

iiden otl

wlf,_6u.
I halvlekens sista min. gjorde

Seidler en snabb raid på vänster-
kanten och grundlurade backen,
varpå ett korrekt inlägg kom i
mitten som Märtinsson.förvaltade
väI. Signalen för halvtid gick och
Kinnarp ledde med 1-0.

f andra halvlekens tredje min.
hade gästerna en farlig frispark,
men sköt utanför och 3 min. se-
nare kom ett skott i stolproten.
Efter 18 mln. kom gästerna
snabbt fram på vänstersidan och
kvitterade till 1-1, därefter tryck-
te Mariestad på hårdare, men
Kinnarp höll spelet väI uppe och
hade många goda möjligheter att
ta ledning'en igen. Andersson hade
sitt livs chans åter i 23 min. men
hans dag var mörk och gästernas
försvar var bra. Sex min. senare
hade det säkert ringt om Kinn-
arps center ej btivit tippad. Den
påföljande straffen såtte Seidler
otågbart i måI. Kinnårp hade
åter ledningen, Gästerna kom nu
starkare oeh farligheter saknades
ej, bland annat en hård frispark
som susade förbi Westerbergs
högra målkryss en min. före full
tid.

Mariestad var ett jämnt och krra
lå9, som spelade fin fotboll, men
strandade på Kinnarps försvar.
Kinnarpselvan gjorde sin bästa
match för säsongen. Domaren
IJno Joha,nsson från Borås skötte
sitt uppdrag med all heder. Kinn-
arp hade sex hörnor mot gäster-
nas tre. F L.

Kinnarp
Söndagen den 15 maj kt. 10

söuilagsskola; kl. 16.30 Mis-
siormsannkväm - Intlienafton.
Missionär Svea Mellin m. fl.
medverkar. Seruering av kaffe
oeh varm korv. Missionsoffer.

Frökind
t 1lf,-60,

Missionssamkväm i Kinnarp.
. f Kinnarps missionshus blir detpå söndag först söndagsskola i

vanlig tid. På eftermiddagen kl.
16.30 anordnas ett missionssam-
kväm, en Indiena.fton. I'örst och
främst är juniorernas och UV-
arnas föräldrar inbjudna och för
övrigt alla som har intresse eller
kan tänkas få intresse för mis-
sronen.

Medverkande blir indiamissio- t
när Svea Meilin och Algot Karls- i
son m. fl. För de äldre serveras
kaffe och till ungdomen varm
korv. En insamling för missions-
arbetet i Indien göres,

SLUTARP I(NAPP FI{VOR,IT
I LöRDAGSDEREY

f eftermiddag mötes Slutarp och
Trädet på Tångavallen i en upp-
görelse som har rsngen av en förs-
ta seriefinal i Norra Västgöta-
serien. Båda lagen är hittills obe-
segra.<le och Slutarp är enda lag i
serien som kan stå.ta med full po-
äng. Trädet ligger en poäng efter.
Den ena poängen av.de fem har
tagits borta, medan Slutarp tagit
fyra av sina sex poäng på borta-
plan.

Fördelen av hemmaplan väger
över i Slutarps favör, även om ett
oavgiort resultat ligger nära till
hands.

Hemmalaget har vicltagit den
ändringen att Rolf Svensson går
in som högerinner istället för
Börje Karlsson. I övrigt oföränd-
rat.

Trädet har aviserat samma upp-
ställning som i matchen mot Mull-
sjö. Speistart kl. 17.15. t\5.60,

r Bertil Andorsson.

tL4lf -b0.

tjurar'

Det ska 'katten åka
annorstädes och ilansa
än till Kinnarps festpark

törd. den 2L mai kl. 20.00

(OBS. ej den 26 maj!)
där Tut i luren Stompers
från Göteborg spelar upp.

Kinnarps IF.

Fotboll
på KINNEMO

fredagen den 13 maj kl. 18.30.

Falköpings reservserie

BLIDSBENGS IK
KINNARPS Ix'

SLUTABP B_FOLKABO B
3-E t4d-t0,

Hernmalaget SlutarP B slarvade
bort segern i söndagens uppgörel-
se mot Folkabo B, då rte båda la-
gen följdes åt till siffrorna 3-3'
som var ställningen i mitten av
andra perioden. I'ör de två första
Slutarpsmålen svarade cf . Olle
Karl6n och för det återstående vi'
Kurt l'ilipsson. Bäst i laget var
annars ch. Stenkvist och hi. Svens-
son samt i viss mån vY. Johans-

' son. BackParet Karl6n-Johnsson
\ rut tu på sig skulden för de två
j sista av gästernas måI. Bäst i det
I sästande låget var i kedian inner-
I frion samt backar'na i försvaret.' Geson.

Det sku katten å,hu
ANNORSTÄDES OCH DANSA

än till KINNAEPS FEST-PARK
lörilagen den 21maj kl. 20.00.

där Tut i luren Stompers från Göteborg spelar upp.

Kinnarps IF.

stoyggu wpp hilem
Vi reporeror plåtskodor, utför omlockeringor
Rubbningor, Voxningor och Poleringor m. m"

SLUTARP - Tel. Kinnorp 213

Åkerbloln$ Bi!lacksrirtg

Betesdjur,
kor, större kvigor och
köpes.

Tel. Kinnarp 5.

Slutanp
Juniorföreningen inbjutler till ,

Vå,rhöglid,
i Slutarps missionshus söndag
k]. 19.00.

Medverkan av pastorerna ^ös-
t,a Flrledal och Antlersson samt
juniorerna och ledarna. Serve-
ring. Offer.

Välkomna!

Det ska katten åka
ANNORSTÄDES och DANSA

än till Kinnarps festpark

Iördagen den 26 maj kl. 20.00,
där Tut i luren Stompers från

Göte;borg spelar upp.

k;'i"'I M
helst med vana erhålla anställ- I -. | | ..
ning snarast. i f yf KIOVef n
Konfektions AB Chic' Slutarp.

Tel, Kinnarp 133.
och

Bröderna Lundh
kommer till NTO;s hembYgcls-

fest på Tångavallen, SlutarP'
den 25- 26 ma"i.

Vidare annons framdeles. NTO.

Kinnarps IF.



Mål av Hasse A. och Karlen i

då Slutarp segrade i derby
Dn sta.rk tiominuters-period i början av anilra halvleken gav

Slutarp segern i lördagens final-uppgörelse på Tångavallen och

därmeil behåller Slutarp serieledningen. Vinst för gästerna eller
ett oa,vgjort resultat hade väl i någon mån avspegla vad son'r

å hänale på planen, där Trii.det hade en överlägsen första halvlek'

ft rnedan andra halvleken blev syrtnerligen iämn, l>lt'A| ,

Il
lVlatchen blev spännande och 

{

I fartfylld intill sista minuten merl

bra prestationer från bådd hål-
Ien. Det fint spelande men ineffek-
tiva Trädet-laget tog ledningen i
femte minuten, då Bosse Karlsson
stänkte in en frispark utan chans
för målvakten. SlutarP stack
emellan med ett par framstötar
s-åväl i början av halvleken som i
slutet, då bl. a. Bengt }lermans-
son från. högerkanten lyfte en

boll över målribban. I övrigt gick
perioden i gästernas favör, där

lIYTI !.n0 RE PRI$!

Lanthrrkare

T

.**#t' hit
VENTILATIONSTRUMMOR . KITTFNIA TEAKTRÄFöNSTER

Nu är rätta tiden att få inmonterat lufttrummor. Köp den

clansktillverkade mycket lätta, starka och isoleratle lät'tbe-

tongtrumman. Levereras färdigmonterade till mycket fördel-

aktiga priser med full fabriksgaranti. Upplysningar lämnas

av lantbr. Helrner Andersson, Östergården, Kinnarp tel. 61'

ao

I vy. Karlsson och cf. Ragnarsson 
I

i noterades för de bästa avslutnin- l

, 
*"å13, 

- ":T. -l:'1, :.?Y:i".. :!i:*' IEfter pausen blev det utjäm-
ning till 1-1 ganska omgående
då cf. Hasse Ändersson stack ige-
nom och ställde Trädets Sten Jo-
sefsson utan chans. 2-1 blev det
två minuter senare då en Påss-
ning från vänster passerade fram-
för gästernas mål och hamnade
hos hy. Kurt Karl6n, som med ett
våckert skott fastställde slutre-
sultatet. Ett skott i ena stolPen
av vy. Hermånsson samt en nick
tätt över målribban av hi. Göte
Andersson hörde till halvlekens
bästa chanser för Slutarp, som
denna period höll jämna steg med
gästerna i spelhänseende.

Hemmalåget gjorde nog sin hit-
tills bästa match med tYngdPunk-
ten i försvaret som toPPades av
Lrackarna Ingemar Lundahl och
Per-tlno Gustavsson och där målv.
östen Karl6n gjorde fint ifrån sig.
Haivbackstrion Sand6n-Hjelm-
Andersson ha.de sin stYrka i de
försva.rande uPPgifterna. I kedian
får målskyttarna Karl6n och Has-
se Anclersson bästa bet;gget tack
vare sinå mål, jämte vY. HeYmans-
son men något mera sammanhän-
gande spel kunde inte åstadkom-
mas även om det lyckades ibland'
Rolf Svensson är kanske lite för
osnabb i Passningarna och be-
träffande Göte Andersson så sva-

r rade han faktiskt för flera fina
I skott men rnärktes för övrigt inte
I så mycket i spelet. I Trädet qjot-
I de backarna Martinsson-Nord-
I qvist jämte vh. Nelander det bäs'
I ta intrycket i försvaret. Den för
| övrigt jämna kedjan toPPades av
I insats.
I Domaren Kurt Gunnarsson, IJI-
I ricehamn, får överbetYg för sin
lBo Karlsson.

Geson.

Indiamissionli,r Svea, Mellin
besökte Kinnarp t4K-W.

i söndags och medgerkade dels
vid söndagsskolan på förmiddagen
och senare på dagen vid ett mis-
sionssamkvåi.rn. Missionär Mellin
har under sin arbetsperiod i In-
dien förestått en sjukvårdsklinik
i West Khandesh. Om en kort, tid
åtenränder hon till sitt arbetsfält
i Indien.

Nästa söndag hålles nattvards-
gudstjänst, då offer för verksam-
heten också insanlas.

Bröd. Lorssons Bilfirmo

llör lli till dem som ännu inle Rroykört

årtiondels hllsensatioffi 5 stcrko sköl
vodör Ni bör

völjo

AUSTINfi AI,'STIN
Nu ger vi Er ett enastående tillfälle att be-
kanta Er med denna enaetående bil med
seirsationell tvärmotor på 37 hk
individuell fyrhjulsfjädring
kompakta yttermått - fullt fyrsitsig invändigt
120 km/t, 0-80 km/t på 17 sek., 0,6lit/mil

Se den - proahör den
Pris för kom-
plett bil lritl
återlörsäljarens
ort inkl, diu.
utrustning exkl.
oms. 5,965:-,

grundligt hos oss - id,ag!

Kinnqrp . Tel. 32
lltlr-so. _



ffi Kom till NT0:s }|ern[yudsfesl
på TÄNGAVALLEN, SLUTARP,

onsdagen den 25 maj kl, 20.00 och

I(risti Himmelsfärdsdag kl. 18.00.

PROGRAM:

Onsrlag kl. 20.30 oc}:. 22.00 uppträd.ande av de välkända och
populära Bröderna Sunil och Margareta Börö från Borås.

Kristi Himmolsfärdsdag. Kl. 18.30 Ärets populäraste fot-
bollsmatch. Kinneveds tlamlag mot Kinneveds gubblag. Kl.
20.00. Den jättepopulära revytruppen Fyrklövern från Sköv-
de med bl. a. Kurt Dahlin och Mautl Sved6n.
Folklekar båda dagarna under ledning av Stens lekgäng.
Sedvanliga f estanorilningar.

Inträde:
Onsdag Vuxna 2 kr., barn 1 kr. Torsdag Vuxna 2:50, barn I :50.
Till en trevlig vårfest inbjuder

Kinnarps NTo-förening.

Skolmatsetleln
i Frökintl ilen 23-28 maj"

Måndag: spenatstuvning, ägg,
, ostsmörgås.
Tisc'eg: köttgrotta, pot,atis, rå-

kost.
Onsdag: ärtsoppa, ostsmörgårs,

apelsin.
Fredag: korvsås, potatis.
Lördag: blåbärskräm, korv-

smörgås.

KINNABP TAR POÄNG I DAG?
Efter det stora nederlaget mot

Mullsjö förra lörda,gen har Kinn-
arp håft en hel vecka på sig a,tt
studera vad detta kunde bero på.
Alla målen tillkom på 17 min. i
ma,tchens första halvlek. Dunder-
tabben var,att innra.rna och Yt-
terhalvorna under den tid mål-
kalaset pågick mestadels var pla-

I eerade vid eller omedelbart utan-
I för straffgrättt"tt, varför Mullsjö
I ständigt ha.de skottillfälle.
I Vi varnar för att uPPrePa detta,
i dirigera i stället halvor och inn-
I rar längre fra,m för att kunna hål-
la bollen och i en sådan situation
avlasta bakre försvaret. Glöm inte
den gyllene rereln, en stark kedia
är ett st-arkt försvar. Den ändrade
taktiken i sista halvleken satte
stono för målandet.

Med samma seoervilia sOm så
klart lyste hela föregående hem-
mamatchen tar Kinnarp 2 poäng
mot gålstande Tidan.

Domare blir Kurt Gunnarsson,
Ulriceha,mn.

Matchen börjar kl. 16.

2\l( -b0.

$emosleruilarie
för vårdpersonalen vid Frö-
kindsgården, KinnarP, erh. an-
ställning metl början 13 juni.

Närmare upplysningar genom

föreståndarinnan.

Frökinilsgården, KinnarP,
tel. 260.

Fotboll
å KINNDMO, KINNARP,

lörtlagen tlen 21 mai kt. 16

TIDANS IF-KINNAR,PS fi'

SANDHEM B_I{INNARP B
2Å

Sandhems Blag fick även en
tvåpoängare vid söndagens match
mot Kinnarps BJag. I hemma-
laget visade brörerna Ählqvist och
Sture Johansson UPP ett fYndigt
spel i innertrion. I försvaret var
clet de rutinera,de kämParna hh. E.
Löving, ch. Ture Hellberg - och
målv. Ture Öber!1 de bästa. Även
'Kinnarp hade sina bästa i de äld-
re soelarna där vh. Elon Ärvids-
son och ch. Bengt Ändersson vår
de dominerande. Cf. JonnY Ähl-
qvist svarade för hemmalagets

Kinnarn A: Lars Westernerg' 
I

Torsten Thomason. Kiell Johans- 
I

son Flemming Torste3sson. ro 
1

]åt onr*nn Tti Seidler, T:rland Jo- 
|

hnnsson. Bo lvarsson, IJno !-rlsk'
Gösta Ändersqon. Göran. qTh"' 

I

Matchen Kinnemo lörd ltt 
i

Kinnatn B: Strtre Hermansson' 
I

Karl-GtIstav Ahl. Håkcn Kårl- 
I

stedt, Åke Torstensson. Bengi-A.n- 
J

'larccnn Elon Arvitlscon. JVlalIe 
LI n"'rtot, Elon Arvirlsson. Malte 
I

i .rnt'r"nt""". Åke Anrlersson Karl-
Cltstav Johansson. Sven Ahl' Kurt

I ön.^tt. Matchon i Sandhem sönd l '

lro.so, avresa 9.30. 
L

Slutarp
>Spel-Aron> och Ing-Britt Ek-

blom meclverkar i offerhögtiden
i Slutarps missionshus torsilag
kt. 19.30.

Offer för byggnatlsskassan!

VÄLKOMNA! 
"41s.-60,

I(inneueds. Röda |(ors

De som även i, år vill hjälpa
med skjuts på de äldres ut-
fly[t den 13 juni ombecles att

. mecldela itetta tilt Göran San<Iin,
i tel. 38, före den 30 ds. Träffas
s säkrast före kl. 8.30.

I

l
I

(
f

Frökind
t-u5-60'

Skolavslutning
B och I iuni

Frökinds skolstyrelse har hål-
lit sammanträde. En skrivelse
från skolstyrelserna i Skara oeh
Skövde med förslag till fördel-
ning av kostnaderna för elever
vid flickskolorna bordlades och
likaledes bordlades en ansökan
om skolskjuts för ytterligare
utredning. Lästiderna under
kommande läsår faststäl]des till
20 aug.-19 dec. samt 9 jan.-
8 juni. Årsexamen kommer att
hållas vid Kinnarps skola den 8
juni och vid Börstigs skolor den
9 juni.

Rektor meddelade att domka-
pitlet tillstyrkt uppdelning av
den förenade tjänsten i Kyrk-
skolan i Börstig. En ansökan
av en elev från seminariet i
Skara om rätt att få auskulte-
ra i början av höstterminen bi-
fölls. Till timlärare i rektors av-
delning förordnades fru Lena
öhrnell, Kinnarp, och till i. o.
folkskollärarinna vid Kyrksko-
lan i Börstig förordnades för
nästa läsår Inger Wiekström,
Ekarps skola, Börstig. Till tim-
lärare i slöjd under nästa läsår
förordnades söndagsskolsekr.
Algot Karisson och Anna Pe-
tersson, Kinnarp, samt hem-
mansäg. Paul Gustafson, Vin-
torp, Börstig.
Till kommunombud vid kom-
mande syn på den nyuppförda
skolan i Kinnarp i och för stats-
bidrag valdes skolstyrelsens
ordf. Maj Larsson, Luttra, rek-
tor Georg A. öhrnell och kom-
munalkassören Hilding Våring,

med Arne Olsson, Alarp, Kinn-
arp, och Sten Ahlqvist, Källedal,
Slutarp, som ersättare.

En framställning av kon-
traktsprosten E. Malmensten
att för en kontraktets ungdoms-
och församlingshelg den 19 juni
få skolan i Kinnarp upplåten bi-
fölls. Till entreprenör för upp-
förande av kalkstensmur mel-
lan skolans tomt och landsvä-
gen i Kinnarp antogs byggmäs-
taren Folke Mann, Floby, för en
kostnad av 78:50 kr. per löpme-
ter. En ansökan från en lärare
att få avgå med sjukpension
tillstyrktes.

Vid sammanträdet upplystes
att förhandlingarna förts mel-
lan Sv. kommunalarbetarför-
bundet och kommunen angåen-
de löner och arbetsvillkor för
personalen vid skolmåltiderna.
Enligt upprättat preliminärt av-
tal skulle föreståndarinnan få
en daglig arbetstid på 7,5 tim.
samt två biträden resp. 7 och
6.5 tim.. vartill kom en mindre
höjning av ena biträdets arbets-
tid. Skolstyrelsen beslutade att
i princip tillstyrka särskild un-
dervisning för barn med utpräg-
lade läs- och skrivsvårigheter.

Trädgårdskonsulent Wide-
brant. Skara. hade inkommit
med förslag till planering och
plantering vid skolan i Kinnarp.
På grund av den långt fram-
skridna tiden ansåg skolstyrel-
sen det lämpligast att det mes-
ta av planteringen får anstå till
hösten.

Byggnadstillstånd latlt-60.
I-änsstyrelsen har meddelat

målaren Karl-Erik Andersson,
Åsarp, tillstånd att utan hinder
av rådande byggnadsförbucl
uppföra ett bostadshus På
tomt, avsedd att avstyckas från
fastigheten Fastorp Hulegår-
den 2:3 i Frökinds kommun.

S
Styrelsen.

kommun, med därtill hörande ]re-
skrivning och byggnadsplanebe-
stämmelser hålles för granskning
tillgängligt hos kommunalkassö-
ren Hilding Våring i Kinnarp un-
der tiden den 30 maj-derr 16
juni 19,60. Förslaget berör bI. a.
vägmark, samfälld för flera än
tio fastigheter med skilda äga-
re. Kallelse rörande utstäIlelse
av förslaget har i anledning där-
av tillstäI1ts kommunalnämnden
i Frökinds kommun för att vara
tillgängligt för delägarna av den
samfällda marken.

1:4,7:29,7:32, 1:35 och 1:39,
samt Hassla Västergården 2:1,
allt i Kinneveds jordregistersoe-
ken, som av länsstyrelsen god-
känts den 21 augusti 1930, den
15 maj 1934, den 2 juli 1942 med
ändring den 4 april 1945 samt
den 6 juli 1945.

Eventuella anmärkningar mot
det upprättade byggnadsplane-
förslapJet bller förslaget om av-
styckningsplanernås upphävande
skola senast den 18 juni 1960 ha
inkommit till länsstyrelsen i Ma-
riestad.

Fråga har dessutom uppkom- i

mit om upphävande av de av- |

styckningsplaner berörande fas- 
|

tipJhetelna Slutarp Siggagården l

4:4, Backgården 5:1, 5:2, 5:4, I

och 5:24. Slutarp ödegården 1:19.

ill
ltl
ill

Mariestad å landskansliet den
9 maj 1960.

LÄNSSTYIiELSDN.

rnå1. zvllt- 60.



*"-r"-"t ft:'ffixi"n"rJ-t;;
Kinnarps-Klaesson I på 0-0 i plattmatch
Stämningen var lite irriterad | . I".*u^" T"",P"91-:T--:tlt:",11:

såväl bland aktiva som ledarna , tatet 0-0' då Kinnarp i antlr,a

när Flnerbackens rK:s gångtäv- I l'"]Yt* ..":1"111":p-:l*L,.-ll1
iirrg C,rr,rr"to-Trampen på"sön- | tro-tlde att matchen var vunnen

dagsmitldaeen skrtlle'start". I 3i:*-l::--^'1,-::1,111-l'ff""l:ffiåiä;fft"'"";;;l;;. ,rli t:i"- | man' Förstå halvlekens första

itu;rö;;,; ' 
sv"nska Gånqrör- | l.:'11 y1l l.:lti{:illl^T,_"9^T3;''r<nrv'r"(r 1indmar. I tet mot Mullsiö med uteslutandehrrndet åIa.gt Lasse E

I snel På den del av Planen somurs_ L.--..,' . -.."ili arroo., man och man emel- | titttrtiroe Kinnarp' Så småning-

ran om att som p.nte"f 
"äot 

o"- I 9T \9-,:11i::T":!^::l "-tI:$:
_iärå"i"så;r*inte^nåeon ""-.1"*l 

tals vackcrt spel. fastän några

skulie stavta, - men då åetta rrl9{ i lit^ :;^^.1:.::d:^itl"""i}:t:-3^*;äää"d;1;;;;;;;ä;;;""tair'r" I entrn'.positiva som hände var en

sa mili !'å närvarand e 
" 

op ii l t start. I nraktnelll :-"^ -G:?t-1,1=19",T:iijX;'irå"ä.i.jå"..ä"'mx-'coi"lro.e, | *9-'lBo lvarson ei riktist kunde

å"r' 
.- 

rortu 'za.chrisson, samma | "li*tj"J1^*lLTll ^+l +r.R d
klubb, uteblev clock utan "ii;;- I .^Igtl-Pde oturen att två av

dela, orsak varför John eiitt'etg, i 
derag 

-:C"? ,-t!:1t1"^-td^T3d^",-li*
DSVG, sanskå t<omrortat eii r.;il- l Yil"lgt1:-J."ttid den ena skada-

o" r."t io.. ""g""r, 
på 

*utmärkta 
| 9:,--:u,:"Y1:l^:l:.T^-d{?l 3i1',}31(re lrcrr.vrd rsåer' vq lmåste transporteras till sjukhus,

47.16.
Klass I seniorer: 1) John efia- | 

aa. fem min' återstod av första

rr".ä, ösi'C.-ii,:C: zl Rrtne Moss- lhalvlek-en'.
;;;;.; ö;i;;ila' ca. 4?.5o4 3) axe | - 

r-and?l:l:t^1""^'..0'f,;1tl;,11*
ää,?i;;, ;,ffi äåi-lii,irri,. sz,ii; In't^"a.rohansson ett fint inräss,

4) set Kylvås, rrx -cål"nå"c' 
I :?1i3i:- T:l* ^:.*-^G,:*: IT\t uvr 'rrrv@b' +^-- 
lhårsmånen från att ge laget led-

52.48. I -,.- ----^ _e , -..- *:- L^Ä^ 6ei-r,"'åiå.. 2 juniorer: 1) rnsemar I 
nils"l ql: r 23:e min' hade tr'risk

Klaesson. Kinnarps rr, si,ö: il | ""1-+:i":y"..':1"ä3,.Tf']tål-*;3iä1""ä;åäi'.#;:' ii;';-'Cang- | snelet' om vi så rår kalra det i

krubb. 58,10. - 
I :,'-ull .F.Yt:k11:.51111' , *::1:"'äii1"r'-"iäuboys: 1) Arnp svens- l!?l-9"-1"?-T-l mitten och i nåsr:vt

son. sK svänsen. eoras,-lsir. l**:-1 111'^'k3*lll;:" "":3'i:I--Iit.s. 4 seniorer dåmer: t) | 
Ki.nnarp hadc att vinna fiommer

Kerstin Andersson, xoia-'.q.rrt' | :?I"-* 11!:^1":,?lt *1*'*'l1*Avrsr'r ""öaaå"är- 
| under detta spelår. '!{emmalaget26,411, 2\ Irma l{ansson,

1^ ^a tc^q -- lnaae 5 hörnor mot gästernas en !
I ta ea., ze.ar. I 

n.age ." nornor moE gasL.r'au Yrt I

I Klass 8 flickor: 1) Gull-Mai lsista halvleken' Även om gästerna

Svensson, Borsstenå, I ä. zo.-- 
- -- " 

| :.lgl"t lf: "i:l?$^f ::::t*:::9:sista 45 min. spelade inte hemma'-:-': 
I filrsvaret förtioendeingivande.

I Kinnarpselvan fann vi enda

rån gavallon, s lutarp, 
- 

I örd a gen 
I ""; l.'#i?å ;ilffi :lTräTrii;*,1ål

ilen 28 maj kl. 1?.30 em. I vixa sådaäå onödiga varningx.r

Fotboll I *iu',ä"1""T"'Tl:f"T'1?.11?'i1:
märkt.

Vi vädjar tilt spelarna att bättre

som förekom. även om både Kinn-
Norra Västgötaserien 

I ä.'öä;;ä' äJrr p"u* tos det

MULLSJö IF " 
1tt"l3 som ett nederlag"

Domaren Kurt GunnaYson blås-
SLUTARPS IF te flera gånger felaktigt av Kinn-

SIF.. arP för offside. F L.

t-

Il.esernera-
Kinnarps Samhällsföronings trailitionella
å natursköna Liskängen, KINNARP,
pingstafton, annandag pingst,

hemtrygtlsfest

då Göteborgs av i dag populäraste Kent Hallbergs
Showbancl Ungdomsorkester med ett strålande
scenprogram gästar Liskängen. * Baby Twins
toppartister från De okändas revy 1960. * Den alt-
tid populåra Knalleffekten från Skara. * Även gäs-
tar Valtorps-amatörerna med ett glatt revypro.
gram samt välsjungande Marianne Johansson,
Kinnarp, som ackompanjeras av Eengts trio.

Utförligare annons senare.- 6lr-t0. )

l,lågm yrglitlgar
.år stadfuvarande anställning.

xindärps Möbelfabrik
'I'eI. ( { lilnnarp

Frökind
.zrLf-66.

Skilila tjänster
Regeringen har medgett att

en i skolkantbrstjänsten i Bör-
stigs kyrkomusikertlistrikt in-
gående lärartjänst i Frökinds
kommun får avskiljas ur skoi-
kantorstjänsten för att tillsät-
tas med ord. innehavare. För
de kyrkomusikaliska uppgifter-
na skall orgelspelare anställas.

Högtitler för äldre och yngre i
Klrurarps missionshus.
På Kristi himmelsfärdsdags ef-

termiddag mötte ett fyrtiofemtal
upp tiU De äldres högtid i Kinn-
arps missionshus.

Pastor Algot Karlsson hälsade
välkommen och läste texten om
Jesu himmelsfärd från Apg. 1 och
betonade särskilt orden >>han skall
komma igen>. Predikan höils av
pastor Sven Andersson från Ska-
ra, som samlade tankarna om-
kring' orden >>Vartör stån I och
sen mot himmelen?>> i den iästa
texten. Sång utfördes av fru An-
na Andersson från Skara sorn
dessutom biträddes av ett par
ungdomar. Som avslutning läste
mötesledaren Jesu likneise om de
tio jungfrurna från Matt. 25 som
grund för en kort betraktelse.

Nästa vecka blir det särskilda
möten för pojkar och flickor. Mis-
sionär Elin Carlsson från Äfrika
kommer att välkomsthäisas vid
rnötet i Kinnarps missionshus på
tisdag kl. 18. \Iid mötet i Slutarps
missionshus på onsdag samma tid
kommer missionären att fortsätta
sina berättelser från Afrika. Del-
tagarr'a i mötena får möjlighet
att vinna priser från Afrika.

Skolmatsedeln
för Frökind den 30 maj-4 juni.

Måndag: potatisbullar, korv,
lingon.

Tistlag: fiskbullar, potatis.
Onsdag: grönsakssoppa, ost-

smörgås.
Torsdag: special.
F'redag: köttfärssås, poLaiis,

råkost.
Lördag: lovdag.

:
SLUTANP MöTNIi I{ULI,SJö
I em. möter Slutarp på Tånga-

vallen en från olii<a seriesamman-
hang gammal antagonist, nämli-
gen Mullsjö.

Dagens möte blir emellertid det
första mellan de båda låsen i div.
V. Med tanke på att hemmålaget
inte förlorat någon poäng ännu i
serien på hemmaplan ligger det
närmast tiII för en >>etta> men
farliga Mullsjö kan överraska.

I hemmalaget har vidtagits den
ändringen att Mats Andersson
gått upp i kedjan, medan Rolf
Svensson spelar vh. .$lf 4l ,

Kinnarp-Hökensås
54-52 

' t',4f,
-60,

På Ekvallen, Floby, möttes i
torstlags l{innarp och Hökensås
i en friidrottsmatch i al;strikts-
tvåan östra,.

Som framgår av slutpoäneen
54-52 var matchen mvcket
jämn oeh spännande hela tiden,
vilket def alltitl är när tlessa
lråda lag nröts.
För de bättre resultaten svara-

de Torbiörn Samuelsson, som seg-
rade i 3 grenår med 11.9 på 100
och 593 i länsd som de bästa. Vi-

I ä;;"";;';;;-tä ä,*..0,, t.',a
l*"utt"r med 1?5 i höjd som bäst.
I Yngve Johansson vånn sin special-
I gren diskus på 36,92. Inge .Iohans-
son överraskade med att vinnå

I stav på 290 cm och hacle goda för-
lsök på 3 m.

100 m,: 1) Torbjörn Samuelsson,
Hö, 11,9; 2) Uno Lindström, Ki,
12,0; 3) fngvar Persson, Hö, 12,9;
4) Per-Uno Gusta.vson, Ki, 13,1.

Längd: 1) Torbiörn Samnelsson,
Hö, 593; 2) Håsse Berg, Hö, 572;
3) Yngve Johansson. I(|, 542i 4)
Bengt Lennartsson, Ki,525. (Utom
tävlan Arne Wigholm, Ki, 548).

Stav:1) Inqe Johansson, Ki,
290; 2) Aimo Gustavson, Ki, 280;
3) Sten-Åke Eergman, Hö, 260;
4) Lasse Nilsing, }Jö, 232.

Stafett: 1) Hökensås 2.20,2', 2\
Kinnarp 2.21.4.

400 m.: 1) Torbjörn Samuels-
son, Hö, 57,5; 2) Bengt Lennarts-
son, Ki, 60,0; 3) Inse Johansson,
Ki, 64.5; 4) Ingvar Gård, Hö, 69,3,

1500 m.: 1) Roland Pettersson,
Hö, a.49,0;, 2) Gunnar Gård, Hö,
4.56,9; 3) IJno Lindström. Ki,
5.01.6; 4) Per-Uno Gustavsson, Ki,
5.27,5.

Kula: 1) Lars-Äke Eriksson, Ki,
11,28; 2\ Yngve Joha,nsson, Ki,
71,27; 3\ Ingemar Persson, Hö,
10,08; 4) Hans Lagerkvist, Hö,
8,76.

Diskus: 1) Yngve Johansson,
Ki, 36,92; 2) Lars-Äke Eriksson,
I{i,34,72; 3) Ingemar Persson, Hö,
33,68; 4) Hasse Berg, Hö, 29,03.

Spjut: 1) Ingvar Persson, Hö,
52,25; 2) Åke Torstensson, Ki,
51,89; 3) Aimo Gustavsson, Ki,
42,60; 4) Hans Lagerkvist, Hö,
?? CJ

Höjd: 1). Lars-Äke Eriksson, Ki,
175i 2') Arne Wikholm. Ki. 160;
3) Torbjörn Samuelsson, Hö, 160;
4) Låsse Nilsing, Hö, l5O

De äldres högtiit i Kinnarp.
De äldre i Kinnarp med om-

nejd har inbjudits till en spe-
ciell De äldres högtid på Kristi
Himmelsfärdsdagens em.

Söndagsskolan samlas på
Kristi Himmelsfärdsdag och på
pingstdagen för att sedan av.
sluta terminen med sedvanlig
sommarfest söndasen den 12

JUnr. ulsac.
Offerhögtitl i Slutarp.

Slutarps missionsförsamling
håller offerhögtid Kristi Him-
melfärdsdag kI. 19.30. Aron Jo-
hansson känd under namnet
>Spel-Aron> och Ingbritt Ek-
blom meilverkar med sång, mu-
sik och vittnebbörd. Insamling
göres för församlingens bygg-
nadskassa.



Premieringar i Slutarp
bvy-60.

med ökat antal hästar

Treåringen Mona från Luttra, ägare bröcl. F'redfiksson, fiek fri'
sedel oeh diplom samt lovord av uttagrringsnämrrdens ordförån'
de: >Låg och bred, rena rörelser, god modelb>.

Premieringen i Slutarp i lörtlags samlade flera djur än

fjolårets premiering, och gotla vitsortl gavs de framförda
djuren. Nämndens ordf. var godsägare fnclebetou' Korsberga.
Han biträddes av lantmätare Silw6n, Höjentorp"

Premieringslistan fick följan-
de utseencle:

Nordsvenskt sto: Sally e. lJno,
70 kr., Göran Carlson, Göteve.

Ardennerston, ettåringar, skp.:
Bossi e. Bosco, Johannes Joh,ans-
son, Slutarp; Boisy e. Bosco, Åke
Gustafsson, Slutarp; Bolly e. Bos-
co, Einar Josefsson, Vårkumla;
Bolsa e. Bosco, Jolrannes Johans-
son, Slutarp; Docka e, Bosco,
Itagnar Wigholm, Luttra; Mona
e. Mopan, AxeI Hedström, Gro-
landa; Bojan e. Bosco, S. Nyman,
Grolanda.

Dito, tvååringar, skp.: Bossi
9. Bosco, Johannes Johansson,
Siutarp; Alva e. Äldin, Bertil
Broberg, Börstig; Doliy e. Bosco,
Einar Josefsson, Vårkumla; Bos-
cita e. Bosco, S. Nyman, Grolan'
da: Svea e. Bosco, Bröderna
Källberg, Göteve.

Treåringar: lvlona e. Mopan'
bröd. tr'redriksson, Luttra, frise-
del och diplom. Föliande djur fick
frisedei: Parrita e. Paulax, Fer-
dinand Johansson, SlutarP; Mo-
nica e. l\{opan, bröd. Fredriksson'
Luttra; Vanja e. MoPan, Ilelmer
Andersson, KinnarP; Morita e.

Monör, Arne Johansson, Göteve;
Docka, e, Paulax, Axel Hedström,
Grolanda: Pärla e. Gomez, Bertil
Johansson, Vårkumla; Pada e.

Paulax, Alex och Sigvard Johans-
son, KinnarP.

tr'öIston. ardenner: Pärla e.

Offerhögtitl I SlutarP.
Missionsförsamling€n i Slutarp

höll Kristi Himmelsfårdsdag cf'
ferhögtid för byggrradskassah.
Pastor Andersson ledde mötet och
välkomsthälsade den tairika Pub-
liken. Aron Johansson och fng-
Britt Ekblorn spelade, sjiing t'ch
vittnade. Insamlingen uppgick till
360 kr.

Paulax, B, 40 kr., bröd. Johans-
son, Slutarp; Docka e. Paulax, B,
40 kr., Holger Käll6n, Vårkumla;
Parita e. Paulax, B, 40 kn, Jo-
hannes Johansson, Slutarp; Vera
e. Velle, B, 40 kr., Bertil Johans-
son, Vårkumla; Blåisa e. Paulax,
B, 40 kr., Bertil Kjellander, Slut-
arp; Reda e. Redon, A, 100 kr.,
Johannes Johansson," Shtarp;
Paula e. Paulax, AB,'70 kr., Jo'

?0 kr., Sigurd Nyrnan' Groland,a;
Monnv e. 

-Monte-Bello, B, 40 kr',Monny e. Monte-Bello'rytonnv e. .NIonLe-DElrvr D' tv ^r ',
ceorgi Eckerlid, Börstig; !la1i e.

Clarr, B. 40 kr., Ingvar Änders'
son, NagIarP; Bläsa e., Monte-son. Naglarp; Srasa e. fltorrLt'
Belio. B.-40 kr., Hans Johansson,

hannes Johansson, Slutarp; Pas-
si e. Paulax, B, 40 kr,, Johannos
Johansson, SlutarP; ReflexY e'
Reflex, AB, 70 kr., Ärvid Jo-
hansson, Grolandrai Bellona e.
Monte-Bello. E, 40 kr., FlliP
Wingren, Brismene; Daga €-. Ju'
pard, B, 40 kr., Åke GustaJsson'
Slutarp; Stjerna e. Ebo, ÄB' ?0
kr., Bengt Abrahamsson, Sl'trt-
arp; Dana e, Pa.ulaz, B, 40 kr''
Lars Andersson, Göteve; I'lora e'
Hotteur,. B, 40 kr', bröal' Johars-
son, Slutarp; Karna e. Helon' B'
40 kr., Ragnar Vigholm' Luttr&;
Göta ä. Retlex, B, 40 I$.' Karl
Wilhelmsson, Slutårp; Dia.na e.
Indian. AB, 70 kr., bröd. Gus-
Lavsson. Slöta; Clarette e. Clarr'
A. 100 kr., bröd. I'rednksson'
Lirttra; Stjärna e. Ilotteur, AB,

Börstie: Lissi e. Parell, B, 40 kr"
Curt -Eriksson, Åsarp; Maja e.

Paula;i, B, 40 kr', Herbert Än-
dersson, Kinnarp; Polla e. Paulax
B, 40 kr., Lennart Pettersson'
Slutarp,

Hinåst: Bosco €' Benito' AB,
I 100 k;., Kinneveils !n, fI; soclt-
I nars hingstför"ening, Siggagården'
I Slutarp.

z/6-6a.

Två straffar i Slutarp ?{y-[o'

{ieson.

|(inneveds Böda Kors Krets
inbjuder även i år till utflykts-
resa för atla födda år 1g90 el-
ier ,tidigare. Anmälan om delta-
ganile i resan kan göras till
Bengt Samuelsson, Slutarp, tel.
119 Kinnarp, före den 14 juni.

Styrelsen,

VÄLKOMNA TILL
TRADITIONELLA
på natursköna

KINNARPS SAMHÄLLSFöBENINGS
HEMBYGDST'NST

o

o

(

I

3-2-seger över Mullsiö
Lördagens match på Tångavallen slutatle rned hemmaseger, vil-

ken kom att lyrla pä 3-2 och av Sluta.rps tre mål tillkom två på

straff, båila inlagtla av Mats Anilersson, vilket i det första fallet
tretytlile ledning meit 1-0 och i det antlra 3-2 och därmed två
poäng, som ger fortsatf skuggning"Sy 1..9-d"l_99-HdJl":ki": ., .

Spelet var i stort sett jämnt för-
delat. Mullsjö kan inte fråntas ett
mera utpräglat och smort sarn-
spel, där platsväxlingarna i ked-
jan vållade hemmalagets försvar
en del huvudbrY. Å andra sidan
tillföll de bästa målchanserna
hemmalaget. Den rätta kontakten
saknades dock i kedjan och fram-
stötarna verkade lite slumpartade.
Första perioden var Kurt Karl6n
främst i kedjan och ninerkamra-
ten Hasse Ändersson var genom
sin snabbhet ett hot mot Mullsjö-
målet för att efter Pausen helt
falla utom ramen. Göte Andersson
och Bengt Hermansson visade i
andra perioclen lJättre takter men
den senare förstörde sina chanser
genom offsidestående. Mats Än-
dersson som kompletterade kvin-
tetten fick inget utrYrnme för
skott och efter ch. Hjelms juste-
ring drogs han ner.som ersätta.re
för denne med gott 5st"3'q. I det
bakre försvaret gjorde lngemar
Lundahl en uppmärksammåd in-
sats på vänstersidan där Rolf
Svensson var bäst av Ytt(rhalv-
backarna. Per-Ilno Gustavsson,backarna. Per-IJno Gustavsson, 

I

Sture Hjelm och målva.kten östen 
I

Karl6n gjorde gott ifrån sig utan 
{

toppspel. Beträffanrle clen sist- 
I

nämnde >>snackades> det lite för I

mycket i tid och oticl.
I den samspelade Mulls.iö-ked-

jan får inrarna Äune Lång cch
Göte Franz6n det hä.sta betyget
med den sistnämnde som fsrlig
skytt. Det bakre försvaret med
backarna Rune Hellglcn ocn f ,atrs
Lindkvist i spetsen var de soirt

bär stölstir andvaiiot'n:if def gäi1-
de att freda det egna rtrålet-.

Målprotokoll:
11 min. Ha.sse Ändcrsson {ä.lides

utan egentlig måIche-ns gånskå
onödigt av vlr. l"inrlkvist. ltrafi
och 1-0 genom vi. Ander$son.

23 min. Bra anfall av Mullsjö,
1-1 genom vi. Franz6n.

32 min. Mullsjö tog lednitreen of-
ter uppdragning På. höger, e1är

cf. Palm med ett sl<ott ur snäv
vinkel överlista,dö tlen felplace-
rade hemmamålv'rklen, 1-2.

4l min. cf. Hermansson glcd ige-
nom på en stickare, 2-2.

62 min. Stra.ff numn'rer två, denna
gång efter hands, e).ekvera{iPs
av vi. Andersson, 3-2.
Domar:en K. E. Carlssolt, j\.ling-(-

ås, skötte sin syssla i stort.-seit
bra.

Liskärgerr
PINGSTAFTON och ANNANDAG PINGST

Pingstafton 20.00-24.00 :

Kl, 21.00 framträder Valtorpsamatörerna med ett glatt revy-
program.

Annantlag pingst 16.00-24.00 :

Kl. 16.00 framträder Göteborgs populäraste Kent Hallberss
Showbantl Ungclomsorkeeter med ett stnålande
scenprogram
Lekar för barn samt skämttävlingar.

Kl. 18.00 framträder Baby Twins toppartister från De okän-
das revy 1960.

Kl. 20.00 framträder Marianne Johansson, ackompanjerad av
Bengts Trio.

Kl. 21.00 Den alltiitl populära KNALLEFFEKTEN fr. Skara.
Folklekar båila dagarna till Bengts Lekgäng.
Sedvanliga f es,tanorclningar.

Fingstafton, inträde: äldre 2 kr., barn 1 kr.
Annandagen: äldre 2:50, barn 1:b0.

I

il



AUSTI N
KOM TILL KINNARP I DAG!

Visning av Austin 850, A-40, A-55 3-tons nya lastrvagns-
modell, samt 702-ans storå möbelbuss.

Bröd. Lorssons Bilfirmo
Kinnarp. TeI. 60. qft-bo.

Slulalps Eleklr, f1irenin0
De medlemmar och andra

energiförbnrkare, vilka ännu
inte inbetalt avgifter å erhållna
räkningar för såväl de senast
debiterade som ältlre avgifter,
uppmanas att snarast insända
Iikvid och dock senast den 15
dennes. För resterande kommer
eljest åtgärder atrt vidtagas dn-
ligt med vad föreningens stad-
gar och reglemente föreskriver
vid uraktlåtenhet att i rätt tid
erlägga påförda avgifter.

Slutarp den 2 juni 1960.

Kassören.

Hörnorna var tre för Kinnarp
och två'för Trädet i'Sbltstå'hillv{€lt;
I andra halvlekens 17 min. hade
Erland Johansson en fin nick som
gick aningen över.

I 20 min. var Bo Johansson en-
sam med ch., men för långsam,
Gästerna började åter komma
hårt, men strandade på det fint
spelande bakre försvaret. I 23 min.
fick Trädet frispark, som finurligt
skickades i'lyra på vänstersidan
och möttes av en vacker nick,
som Kinnarps mv. med ena han-
den boxade i överliggaren och in i
må1. Lite snopet, då han för öv-
rigt gjorde en praktmatch.

Efter 33 minuters spel var Gös-
ta Andersson ensam med målvak-

ten och alla inställda på ett givet
måt: ffreiI:dgrrfftdrtw?
digare kom gästernas Bo Karls-
son reptilsnabbt, som kunde ha
gett resultat för gästerna. Spelet
var växlande om så Träde1 hade
något mer på planen, men Kinn-
arp hade de flesta målchanserna.
Resultåtet får anses rättvist. Gäs-
ternas Bo Karlsson svarade för de
största oroligheterna och cf. Rag-
narsson visade fint bollkunnande,
medan Kinnarps bakre försvar får
ett extra beröm, även om hela la-
get spelade utmärkt.

Domaren K.-8. Nilsson, Skövde,
var den bestärndaste På mången
dag i Kinnarp. FL.

t
fr. .. .lKrnnarp anorar
inför fredagens
möte medTrärlet
Skall alet bli fjårtle gången

gillt, unelra.r man nu i KinnarP
inför fredagskvällens möte med
Trädet? Kinnarp har inte tagit
någon poäng på de tre sista,
matcherna, men nu hoppas man
det skall gå vägen med hjälP av
hemmaplan.
Laget har på senare tid onek-

ligen verkåt en smula lamt, varför
UK vidtagit ganska stora föräncl-
ringar. Så,lunda har man t.ex. plå-
cerat IJno I'risk på ena backPlat-
sen, där man hoppas en hel del av
Uno, som lever högt På sin snabb-
het och rutin. KinnarP har vid
flerå tillfällen tidigare hållit jäm-
na steg med Trädet och siktar gi-
vetvis på såmma sak På fredag-
kväll. Matchen som dömes av K
E. Nilsson, Skövde, börjar kl. 19.

Kinnarps lag: Lars Westerberg,
Uno Frisk, Kjell Johansson, l'le-
ming Torstenson, Itj Sei<ller, Egon
Martinson, Erland Johanson, Bo
fvarson, Bo Johanson, Rune Är-
vidson, Gösta Anderson.

- 
U6'ur,

r Fotbotrl
I

I Tångavallen, Slutarp,

I annantlag pingst kl. 14.30.

I Norra västgötaserien

lrmeNs rF - . sLUTAEPS rr
t-

"Spel-Aron>> och Ingbritt Ekblom
medverkar i tältmötet torsdagen den 9 juni kI.20.00.

TåiJtet är rest.vid infartsvägen till Tångavallen. Mötena pågår till den

19 juni. Möten varje kväJl kl. 20.00 utom gråndagar och fredagar.

Elvan'g. Ruth Jakobsson, Anders Sigfridsson m. fl. medverkar. Sång

och mrxik. - VARMT VÄLKOMNA!

STUTARP KINNARP

Irlara hela

tyätten hemma

Välkommea in för

Husqvarnas 3 kg
hushållstvätt.
maskir har
o Kontrollur
O Termometer
a Automatpump
Tact vare det be.
händiga formatet
passar madkinen
även den lilla lä-
genheten. Och pri-
set är förvånans
värt lågt

en demonstration!

Kinnarp. Tel. 200.

Ä Siggagårilen, SLUTARP'

tjänstgör artlennerhingsten

Boseo 9BlO
brun stjärn, prem., AB, avgift
75 kr. Tel. 115 Kinnarp.

Fröktnd
6-6V.

Slutarps oeh Kinna,rps missions-
församlingar börjar tåi,ltmöten,
På onsdag kväll kl. 20 börjar

missionsförsamlingarna i Slutarp'
och Kinnarp en gemensar-.r täIt--
rnötesserie som kommer att pågå
till den 19 juni. TäItltyrkan korn-
mer att resas mellan de båda
samhällena, närmare bestämt vid
infartsvägen till Tångavallen.
Evangelisterna Ruth Jakobsson
och Anders Sigfridsson samt pas-
torerna Algot Karlsson och tren-
rv Andersson kommer att. nred-
verka hela tiden. Vid startmötet
på onsdag kväll medverkar
Åsarps missionsförsamlings sång-
are. På torsdag blir det först
barnmöte kl. 18 och vid mötet kI.
20 medverkar den välkände >Spel-
Äron>> och fngbritt Ekblom,

överraskning av ri"#äl'p
Seger 2-L mot Trädetboys

Den företagna ändringon av Kinnarpslaget slog vål ut och
märktes redan efter några, minuter, då hemma,la,get dominerade
stort, men efter 20 minuters spel inleiltle gästerna, mycket starkt,
men var mindre bra i avslutningarna. Efter en stunds Trädet-
press utjämnades spelet mera" Hommalaget gjortlo l-0 i 1l min.
genom den skicklige Bo Johansson som flyttats up från center-
backoq och 2-0 tillkom i 44 min gonom Rune .{rvidsson. Dess-
utom hade Ifinnarp en tlubbelchans i 39 min.

pletterad av hlo. Ingemar Lundahl
öch vb. Per-Uno Gustavson. I må-
let hade Östcn Karl6n en lugn dagIEL llauE vsu9lr r!@trvar cr: ruar seb 

I

och ställdes inte på hårdare prov. 
I

En tråkig fotboll Presterades av 
i

Tidan, som gick in för modeil t

>>köttmur>, vilket innebär en å två
man på topp i kedjan, medan de
övriga placerar sig På den egna
olanhalvan för att bilda ett syår-
iorcerat försvar. Ingalunda vac-
kert men tydligen effektivt med
hänsvn till de hittills uppnådda re-
sultaien. En god tillgång har Ia-
set i sin målvakt Reier Larsson'
vilken som en säker sista utPost
f6a det som går förbi det övriga
försvaret. StoPPern Bengtsson
giorde även ett starkt intryck lik-
äåm cf. Eriksson. vilken var den
ende som kan g6s något betYg i
kedjan, där högervingen Karlgren

-Schönberg 
första halvleken hade

en del framgångar. Vldare kan an-
tecknas att Slutarp vann hörnor-I leuKlas äLL DruLdll, vd

lna med 1?-2.
I Domaren Lennart Sjögren, Mull-
I sjö. kan inte ges något bättre be-
I tyg. Geson.

Ben0t Juliusson

SLUTARPS SEGERMA LI/''OI,'

TVÄ MIN. FÖRE SLUT
Tipsenligt tog Slutarp båda poängen i a,nnandagens match på

Tångavallen mot gästanile Tidan men trots ett kraftigt övertåg

i spel för hemmalaget kom inte det avgörande målet förrön två
minuter före slutsignalen. Det var vy. Göte Andersson som med

ett vackert skott skipade en rättvis poängförtlelning i en synner'
ligen onsitlig uppgörelse.

Hemmalaget hade ett gott
grepp om spelet hela tiden och
markant i detta hånseende blev
andra perioden, då Tidans anfall
var lätt räknade och hemmalaget
pressade då På ganska kraftigt
men det komPakta gästförsvaret
värjde sig framgångsrikt. Bästa
betyget i hemmalagets kedja får
Kirrt Kar16n, vars framfart På hö-
gerkanten vållade en del bekym-
mer för gästernas försvar. Göte
Ändersson på den andra kanten
fann stilen efter Pausen och gjor-
de sin bästa match i vår. Inner-
trion Sven-Olof Johansson-Bengt
Hermansson-Ilasse Ändersson
kom inte upp till de nämndas
klass, vilket kanske till en del för-
klaras av de mindre goda fram-
komstmöjligheterna i mitten På
Erund av Tidans defensiva sPeI.- Ytterhalvorna Rolf Svensson-
Rune Sand6n gjorde gott ifrån sig
och fick inrlkta sig på offensiven.
I Sture Hjelms frånvaro spelade
Mats Andersson centerback På ett
sätt som sätter honom främst i
försvaret, denna gång fint kom'

Missionsförsa,rnlingarna, i Slutarp och Kinnerp.
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Söndagsskolan inbjuder titl 
I

SOMMARFEST sönd. d. 12 juni 
I

kl. 10 i Algot Karlssons träd- i

T en match i Vartofta reserv-
serie i söndags besegrade Grolan-
da Siutarp måa +-0, halvtid 1-o'
Målsörarö var hi. Olle Larsson (3)
3 mäI. och vl Ässar Knutsson (1)'

Gästerna överraskade negativt
i spelhänseende och hade dessutom

"pålare 
vars uPPträdande man

helst vill dra en tystnadens slöja
över. Dessutom lämPar det. sig
inset vidare att en spelare UPP'
mänar sina kamrater att >sparka
clom på bena bara>>. Utav Slut-

_arpsspelarna får man väl 
.ge 

över-

I tretyg åt ytterhalvorna Karlsson
j och Filipsson och gamle kämPen
,i ch. Bengt Stenkvist. I kedjan
I glimtade hy. Karl6n till då oeh då.

I Hemmalaget visade upp ett fint
I spel och i försvaret, som ju bara
I har släppt in tre mäl På sex
I matcher, får alla godkänt med ett
I plus för mv. Sikiö och ch. Petters-
I son. I kedjan briijerade bröderna
I Olte och Ingvar Larsson som hY.

I och cf. tillsammans med eleganten
lvi. Leif Engström. Engströms mil-
I limeterpas*ningar gladrle många
I gånger. Hy. Kiellander och nYe
vy. Knutsso4 överraskacle stort.

Fnöhind
KOMMUNALFULLMÄKTIGE

sammanträder i Kinneveds folk-
skola måndagen den 20 juni
1960 kl. 19.00.

Ordföranden.

gård. Vid olämplig väderlek i
missionshuset. Medv. av lärare
och elever, en blåsorkester och
evangelist Rut Jakobsson. Ser-
vering. - Samling för övning
på fredag kl. 16.

Alla varmt välkomna!

Fröktnd
ch-eo.

TäItrnötena vid vägen tiII Tånga-
vallen i Slutarp

har inletts. I dag, torsdag, blir
det först ett särskilt möte för
pojkar och flickor kl. 18. Vid mö-
tet senare på kvällen medverkar
förutom evangelisteraa AnCers
Sigfridsson och Rut Jakobsson
också >Spel-Aron>> och fng-Britt
Ekblom,

>SMÅLANDSTORVI

Prima torr vara med askhalt
ej överstigande 3 /e, leverans
fritt her*kört under månaderna
juli*oktober, i poster om 4-6
ton.

a
TORVSTRö OCH TOBV.

MULL

fi:rnes för avhämtning vid
fabriken, Karbo, Kinnarp, el-
ler utköres av oss.

AB. r(arbo Torvströfabrik,
Kinnarp. - Tel. 19.

Jaktstigen: 1) Harry Görans-
son, Kinneved, 49 P.; 2) Bo Lo'
rentzon, Vegby, 49; 3) Allan Jo'
hansson, Ljurhalla, 48; 4) Gunnar
Johansson, Bredaled, 48; 5) Ha- i

dar Svantesson, Tråvad, 47; 6) i

Karl-Evert Isacksson, Blidsberg,l
47; 74) Nils Bengtsson, 3'loby, 46; 

1

16) Bertil Sandberg, Hudene, 46; I

18) E. Pettersson, Broddetorp,45; l

21) Bosse Pettersson, Broddarp, i

45. Därutöver nådde ett 30-tal 44 I

poäng.' Leiåuvor, 10 tr.: Sven Kjellman, ]

Broddetorp; Sture Karlsson, Tor- 
i

björntorp; Nils Bengtsson, FlobY; 
,Per Ändersson, Larv; HenrY 
I

Ågren, Vilske-Kleva. {

SKYTTE
qlo-so'

Göranssonn Kinneved
bäst av 237 skYttar

Sportskytteklubben i l{udene
hade på annandagen anordnat sin
traditionella jaktstig vid ölanda'
Nytt deltagarrekord noterades, ef-
tersom inte mindre än 237 skYttar
ställde upp. I den hårda konkur'
rensen segrade Harry Görånsson'
Kinneved, med 49 Poäng. Tvåan
hade samma Poäng men sämre
tr'afftal på skiljemålet. Elva
skyttar träffade samtliga tio du'
vor på lerduvebanan. På älgbanan
segrade Nils Bengtsson, 3'lobY.

Ur resultatlistorna:

Harbana: 1) Lars Elriksson,
Sandhuit, 56 hagelträftat; 2) 

-\1.-,

Pettersson, Odensberg, 56; 5)
Karl Evert Jeälk, Mullsjö, 48; 6)
Bertil Sandberg, Hudene, 47.

Älgbana: 1) Nils Bengtsson,
Floby, 25 p.; 2) Lennart Henriks-
son, Visingsö, 25; 3) Per Olof An-
dersson, Annelund, 22; 4\ Beftll
Sandberg, Hudene, 22;5) Harald
Johansson, Skölvene, 20; 6) Len-
nart Ottegren, Annelund, 20.

den 12 juni kl. 14 i parken. Med-
verkan av en blåsorkester, bar-
nen och lärare samt evang. Ruth
Jakobsson. Servering.

Välkomna!

En kunnig och noggrann

möbelsnickare
anställes som avsynare, samt en

l.l-15-års yngling.

KINNARPS MöBELF'ABRIK
Kinnarp. Tel. ??.

Fröktnd
u lt -60'

Somma,rfest i Kinnarp.
Söndagsskolan i Kinnarp bjuder

allmänheten till sommarfest på
söndag kl. 10. Är vädret gynn-
samt förlägges högtiden till Al-
got Karlssons trädgård och vid
olämplig väderlek hålles festen i
missionshuset,

I'esten inledes med musik av
Sven Karlssons blåsorkester. Vi-
dare medverkar söndågsskolans
lärare och elever. I prog'rammet
deltar också evangelist Rut Ja-
kobsson och Lennart Nordbrlng.

En söndagsskola från Floby
har söndagsskolfesten i Kinnarp
till sitt utflyktsmål och deltar i
högtiden. Sedvanlig servering fö-
rekommer.

Nattmöte i tiilt€t vid Tångava.llen
Det första mötet i tåltkyrkan,

som är rest vid infartsvägen till
Tångavallen, Slutarp, hölls i ons-
dags kväll. Pastor Andersson väl-
komsthälsade den talrika publiken
och läste bibelord, Sedan följde
sång av sångare från Åsarps mis-
sionsförsamling. Evangelisterna
Ruth Jakobsson och Anders Sig-
fridsson vittnade, och den först-
nämnda sjöng också solo, Torsda-

lgens möten var två till antalet.
lFörst hölls ett möte för flickor
i och pojkar oclr sedan det offent-
jliga mötet, då förutom evangelis-
, terna den välkände >Spel-Aron>
och tngbritt Ekblom medverkade.

På lördag kväil inbjuder arran-
görerna till två möten. Först kl.
20 då det blir sång, musik och

1 vittnesbörd. Kl. 22 blir det ett så
ikallat nattmöte, ett möte som an-
ordnats med särskild tanke på
ungdorn€n. Mollan dessa möten
sefferas varm korv och dryck, I
nattmötet blir det mycket sång
och musik, solo, duett, trio och
allsång.

$öndagsskolfest i .Sluta.rp.
På söndag em. håller missions-

församlingens söndagsskola sin
offentliga sommarfest, I år har
missionsförsamlingen lyckats få
medverkan av en blåsorkester.
Vidare medverkar barnen, lärarna
och evang'elisterna som medver-
kar i den nu pågående täItmöfes-
serien. Vid vackert väder hålles
festen i den vackra parken.

Grolanda B-Sluta*P B 
i

ttlg-too. 4-O'

qk'bv' Åsarp och Slutarp i'v)ercaskningslag
En snabbtitt på veckösituationen i övriga tabeller visar att Slut-

arp blivit något av en vårsensation i Norra Västgötaserien,-där
taået på a.ndå ptats lnar !2 poäng, liksorn ledande Hällekis. Vem
kuäde'ana det? Ja, i varje fåll inte MAIF, som redan distanserats
med fyra poäng.

Något ai en*besvikelse har Trädet blivit' Vi trodde faktiskt på
en rä[t snabb come back i fyran av Trädetgrabbarna. Visserligen
finns chansen än men sannolik är den inte. Nu tog även Kinnårp

""?Tl??å5tåtåP*stuga har man arl antedning att slå klacka.rna
I taket. i varje fall denna vecka, sedan måndagstriumfgn 

-!ve-rRapid resulte"ät i ttb.lledning med 2-poängsförsprång till Skul-
torp.

dn btomma också till IF K Falköpings B-lag, som visserligen för-
lorade sin första poäng genom 1-1 mot IFK Tidaholm'men som
håller serietäten ;ch kan visa upp grannå målskillnaden 29*5'

Bränntorv

ach serverade många finfina pass-
ningar, som dock för det mesta
kom bort i regnet. I lärarlaget bör

, också Rune Hägg framhållas och
i varför inte Per-fnge Carlsson och
| >Bolle> Strancleil. de bådä sist-
i nämnda halvbackar. Redan nästa
| år r'äknar de dock med att få spe-
I la irelbåckar. då de nu under
i många år tjänat som halvbackar.

Eleverna kom med en farlig
vänsterving, som satte lärarför-
svaret på hal is eller om så öns-
kas halt regn. !'arligast var Chris-
ter Svensson som snurrade med
>>åiderhomen> så det stod härliga
till.

Resen i försvaret var Lars-Erik
Svensson, som hade god hjälp av
Henry Fischer.

Nedtecknare av ovanstående ra-
der och domare tt""'to""".

2 st lantras0altar
därav en yngre nyinköpt, fadern
importerad från Holland, finnes
tillgängliga för hälsokontrolle-
rade besättningar hos Helmer
Trygg, Lillegården, Slutarp.

I Slutanp
I

I SöNDAGSSKOLAN har sin
j offentliga sommarfest söndagen

Grovarbetare dödad
asolycka i Slutarp'k'oa

50-årige grovarbetaren Erik Hellberg, Mönarp, Slutarp,
dödades på måntlagseftormitlilagen vid en rasolycka i när-
heten av fastigheten Solhaga i Slutarp i salnbautl meil på-
gåenile arbete för vatten- och avloppsle,ilningar.

Hellberg stod placerad i en
cirka 2 meter djup grav och
höll på att fylla igen med jord
över en ledning, då plötsligt
jordväggen brast i överkanten
och jordmassorna vräktes ned
över Hellberg. överdelen av
bröstkorgen var dock fri från
jord. Ett lag arbetskamrater
satte genast igång med att grä-

va fram honom och tillkallade
samtidigt arrrbulans. Vid an-
komsten till lasarettet var HelL
berg dock redan död. Flellberg,
som sörjes av husfru och fem
barn, var anställd hos firma
Västgöta 4askinschakt i Dala,
som arbetar med att dra fram
vatten och avloppsledningar i
Slutarp.



Kontraktshelg

Söntlagsskolhögtiden i Kinnarps { tatttyrXan vid Tångavallen' 
-missionshus. Vlt-gO' I Veckohelgens möten i tältkyr-

r söndags förmiddag i,ääu 
".itt- ]5"",.Fq1 -varit 

mycket välbesökta'

dagsskotan sommarrest. äiltinc li ]9{3q:Ivällens första möte

av den regniga lraaert"lt!n--t]c-/, medverkade sekr' Algot Karlsson

festen hållas inomhus. 
'"""" -'-ll med fru med vacker duettsång'

En bråsorkester rrån r.oo infg- 1f,":3; ,*n"Si#;i11"å';ååiå;
de ryed_några musikstycken.- llli- Anders Sigfridsson.
sabeth Johansson presen.te_rade en Lördassf,vältens andra möte
gammal look, vars bek_a.nhk3.p "11t t"Uti.i ">nattmöte>> blev ett upp-
bör göra. Yngve 4lv6n tä*9. "9t: "r.åit"i 

instag i tiiltmötesserien.
sår om Den gode Herden. Ett par Viå O"tt" mö'te förekom mycken

Välkommen.till

kontraktets ungcloms- och församlingshelg i Kinnevetl

söntlagen tlen 19 juni

PROGRAM:

Kinnarps centralskola kl. 13.30:

Hälsningsord av kontraktsprosten Erik Malmensten.

Kyrkspel av ungdomar från Kinnevecl och Vårkumla:
>Ett hopplöst fall>, - Vittnesbörd av ungdomar från
kontraktet. - >Intryck från min Amerikaresa>. Kyr-
koherde Olof Henricson, Norra Vånga, berättar.

Kaffe serveras.

Kinneveds kyrka kl. 1?.00:

Natrtvardsgudstjänst med skriftetal av kyrkoherde

Carl-Eric Johansson, Grolanda^

Sång av Kinneveds k.yrkokör.

tr'alköpings kontrakts präster.

par evangelister med vacker I möte nu först på tisdag lfläll.
duett- och triosång. Vid avslut-
ningen sjöng en gr rrpp barn fråt, 

-

Frökind
t\lb- bo '

Avslutning
i skolorna

Inom F rökinds kommun har
läsåret vid skolorna avslutats
med årsexamen. Efter lektio-
nerna samlades man i Kinnarp
ute på skolgårclen, där ett an-
tal sånger sjöngs av en skol-
barnskör under ledning av kan-
tor Bengt Kjellström. Lärarna

I avtackades av skolstyrelsens
lordf. fru Maj Larsson, Luttra,
lsom särskilt vände sis till folk-
skollärare Arthur Nilsson, vil-
ken vid läsårets slut lämnar sin
tjänst med pension, samt. fram-
förde skolstyrelsens tack för
lång' och trogen lärargärning.
Ett tack framfördes likaså till
småskollärare Mildred Sand-
gren för det år hon tjänstgjort
inom kommunen, då hon från
och med höstterminen tillträder
ord. tjänst i Tun. Till hr Nils-
son överlämnacles en minnesgå-
va samt blommor, och blommor
överräcktes även till fröken
Sandgren. Rektor utdelade där-
på betyg och premier sa.mt för-
klarade läsåret avslutat.

Vid Börstigs skolor hölls läs-
årets avslutning i kyrkan. Ef-
ter psalmsång talade skolstyrel-
sens ordf. Hon vände sig härvid
särskilt till småskollärare frö-
ken Judit Joelsson, som med ut-
gången av läsåret Iämnar skol-
arbetet med pension sarSrt över-
lämnade en minnesgåva och
blommor. Blommor fiek även
fröken Lilian Kallin, som efter
två års tjänst lämnar kommu-
nen. Rektor Georg A. öhrnell
förrättade så utdelning av pre-
mier ur Ol6nska donationsfon-
den samt förklarade läsåret av-

Börstig, talade.
Vid samtliga skolor hade

vackra utställningar av teck-
ningar och slöjdalster anord-
nats.

Vägsamfälligheterna.
=-;-; .. . = .:..".*-.-_;.-
I1UOene-.BaStorps vagsam-

fällighet i Kinneveds socken
har till styrelse utsett Nils
Bäcklund, Lillegården, ordf.,
Tage Larsson, Lillegården, och
Gustav Johansson, Nolgården,
med Axel Leifler, Gunslund,
och Karl Johansson, Nolgården,
som suppleanter, samtliga med
postadress Slutarp.

Sista va-et'eppen
skall igångsättas

Frökinds kommunalnämld
har hållit sammanträde. Nämn-
den beslutade att hos fullmäk-
tige tillstyrka ett tilläggsanslag
på 17.329 kr. betingat av be-
räknade lönehöjningar. Det
upprättade avtälet för skolmål-
ticlspersonalen tillstyrktes hos
fullmäktige. Nämnden föreslår
fullmäktige att ge skolstyrelsen

I i uppdrag att försälja skolorna
li Stutarp och Rossbacken.
I Att bostadsbidrag på 285 kr.
beviljades. Nämnden tillstyrker
att lägenheten Frästbolet 1:3 i
Börstig får övertagas av ny
ägare. Arbetsstyrelsen för vat-
ten och avlopp hade uppgjort
förslag till anslutningsavgifter.
Förslaget tillstyrkes. Bygg-
nadsnämnden hade i skrivelse
begärt att försök skulle göras
för att få den högspänningsled-
ning, som går över Kinnarps
samhälle, flyttad då den är
mycket hindersam för bebyg-
gelsen. Kommunalnämnden gav
byggnadsnämnden i upfdrag att
underhandla mecl vederbörande.

På förslag av branclstyrelsen
godkändes en höjning av sot-
ningstaxan med 20 proc. Samti-
digt hemställde nämnden till
brandstyrelsen att utreda frå-
gan om anställande av sotar-
mästare inom kommunen.

Kommunalnämnden föreslår
fullmäktige att den sista etap-
pen av vatten- och avloppsan-
läggningen inom Slutarps och
Kinnarps samhällen igångsättes
rneil det snäraste, och att ar-
betsstyrelsen får i uppdrag att
fullfölja arnejt.

Söndagsskolans so.mmar{est
i Slutarp,
Slutarps missionsförsamlings

sommarfest, som hölls på söndags
em., blev allf, i gsnorn lyckad.
Vädrets makter tillät inte att fes-
ten hölls i parken utan man fick
samlas i missionshuset. Sven
Karlssons blåsorkester från Loo
inledde festen med att från mis-
sionshustrappan spela ett musik-
stycke. Sedan tågade den in och
spelade ett musikstycke inne i
missionshuset. Barnen sjöng en
välkomstsång. Pastor Henry An:
dersson läste ett bibelord och led-
de i bön. Sedan följde det sång
av två medlemmar i blåsorkes.

Söndagsskolans föreståndare !'o1-
ke Pettersson ledde det hela. Myc-
ket folk hades slutit upp till bar-
nens eg:en högtid, missionshuset
var i det närmaste fullsått.

flickor sjöng >Mitt hjärta..är _u" "aie-åä; 
musik. Det var pastor

dyrbar åker, två såningsmän d": 
I |""?rrit Nordbring från Falkö-äga viil>. Småbar"nsklassen *ut- I ;;ä-J* i sällskäp med evang.

förde ett par rörelsesånger. Pas- 
ll iÅ-u -O"i.rson 

och- Vimar cr:intor Algot Karlsson samlade b"- [iO" ä"t mesta av programmet.
rättelsen om moabitiskan Rut "": fl---pa sändasskväuen vär det,rcrarrersen om moablrrsK?" jryt "l: fl på söndagskväIlen var det ock-
der temat >hon stod fast i sitt 

il ,a *titu i tältkyrka,n. Då medver-beslut>' 
ii roåa" r-o""to* tältevangelisterna

Under serveringen underhöll i >>Spel-Aron>>. Mötesserien lortsät-
pastor Lennart Nordbring och ett ll tui ärr.r, innevarande ygsl.ia med

småbarnsklassen i den gästande

å:i{i:äå"'äu1#å"1'"lJå*'"äH $lUtafp - |(in nafp
,,,itiffålåXääå 1;1"*åå'""tt-jfl""1 o Du måste komma merr tilr
ende för söndagsskolan och beto- j tältkyrkan viil Tångavallen!
nade att det inte gär bra att ha r

lu9[ D4UrL rVrAr4IAqE I

lslutat. Till sist hölls en an-

I daktsstund, vid vilken kyrko-rherde Henning Andersson,

söndagsskola utan hemmens stöd 1Lördag kl. 20 sång och vittnes-
och samverkan. lbörd.

Vid avslutningen påmindes ock-
såomsommarlägretf'.."'"---..Iobs!Lördagkl.22>natt-

-....-^- -^.. "-'.n:l:i'Imöte>. Sång, musik och vittnes-och frickor, vilket hålres i Sand- lil;ä. iÄ;;il;;;;i:-".;V;;_hem den 12-17 juti. .l:_-.-._;;;-;_-^-__
;;ä'.*i,.'1ä' o,," det etf I 

toft"ttict'ottta''
speciellt inöte för pojkar och flie- lMellan mötena servering av
kor i tältet vid vägen till Tånga- lvarm korv och läsdedrycker.

"1"" -- Söndag kl. 20 Avslutningsmöte'

Medverkan av bl. a. >Spel-
Aron> och Ingbritt Ekblom.

Både gammal och ung
välkommen!



rr

lfr Stwtarps Sasnhfr|"|',sförenfrugs
l(l

lP 28:de midsommarf'est F-albygdens störsla henrÅrygdsfest,
anordnas å restplarson TångaVallen

Midsommarafton kl. 19.00 - Mitlsommardagen kI. L5.00

Midsommarafton medverkar :

SALLY BRUTO, en av topparna i >De okändas revy>, förste
pristagare i Skaraborgstalangen samt finalvinnare i vokalist-
tävlingen i Tidaholm.

BORÅS F'OLKTEATEE som ger >>Kloka Gubben>>, folkligt
skådespel i 4 akter av Paul Sarauw. Qygle:!+:r3ipq och regi:
Gunnar Skoglund.

PR,OGRAM
Midsommarafton:

Dlidsornmarilagen medverkar ;

VÄSTEBGöTLANDS SPELMANSFöIitsUNU, ornkring 20
bygdespelmän deltager.

SKöVIIE FOLKDANSGIL'LE med ett 20-tal folkdansare.

Svoriges roligaste talare, TV-stjärnan och globetrottern

Hans Ostelius
RUNEX-EEVYN från Borås med cabar6n >>X'ar och FIyg>.

3 ATLAS. En dam och två herrar, akrobatik i toppklass.

Båda dagarna FOLKLEKAR kring lövad midsommarstång
av vana lekledare.

*
Sedvanliga festanordningar. - Gammal och'ung hälsas välkomna

till en trevlig fest å en naturskön festplats.

Nationalklädda samt barn under 10 år, fri entr6.
Militärer i uniform, halv avgift. Kommitterade Mel]an programpunkterna konserterar bygdespelmännen.

Kl. 19.00 öppnas festen med musik.
19.30 Teaterpjäsen >KLOKÄ GUBBEN> I och II akt.
21.00 SALLY BRUTO.
27.30 F'OLKLEKAR,
22.00 Fortsättning på tea,terpjäsen, flf och IV åkt.
23.30 SÄLLY BRUTO. Därefter folktekar till festenS stut.*

Midsommarda,gen:
Kl. 14.30 KONSERT av Västergöilands Spelmansförbund i

järnvägsparken, varefter bygdespelmännen och
Skövde Folkdansgilie åvmarscherar till festptatsen.

15.00 Inledes festligheterna med musik.
15.30 Världsturisten HANS OSTELIUS kåserar om

>Konsten att resa>>.

16.30 KONSERT av bygdespelmännen.
17.00 LEKAR för barn.
17.30 SKöVDE !'OLKDANSGILLE.
18.00 3 ATLAS.
18.30 Konse,rt av bygdespelmännen.
19.30 RUNEX-REVYN.
20.00 SKöVDE I'OLKDANSGILLE o. därefter folklekar.
21.00 3 ATLÄS.
21.30 T'OLKLEKAR,
22.30 RUNEX-REVYN och därefter fotklekar ti]l

festens slut.

^re I t"ttt* Wckades få in en boll r€dan

sköt hela fem mål | :*"ill"l*Täf:.i,f;t#:å*:ll(rtr IIrUl<r IGIII tlrqr I off side. Iitt par iirinuter senare ll
då Kinnarp möttes I I1""3'T'1"#älå'H:l å:T"i:I.:: i 

lry"r.rigu söndagsskoran i
Kurt Fors i Hällekis svarade ll 

r"' r11 tämligen jämnt sp.el.under | 1, Kinttw.ea-

för lasers *uå fem *eräe gå.- ll gen,fölsta latvtgt<e1 .3vf$tes .g.v I lhade i söndags avslutning med
tantle Kinnarp besegratles på ll 91I Kor! pe.nod m9cr, ov,eTaC ,1or i sommarfest i prästgården. På
lördagskvällen. vinstei or" "ait: ll lgTmåJ3qet :of "Tgu:$:nna 

lvc- 
I

vis men kansko ,ra'ot *-åi titr li 
karles få in två mål. Bå<la insfe- | P"u"$ .t". den regniga väderle-

stor ener rättare ro"a""rlä'"ålå ll 
tua" u" Kurt-tr'ors'. Ilken fick barnen vistas inomhus

g.ä,sterna också ha tatt--iäfåi li_ {'*ll l.t-'-t-"k91!fy,-d.!,"i_ilu I ioch roa sig med lekar. Efter
måt för alla, sina anstränsningu" [-tP:!. -:?lt:c. lu,.TT1'3,q:t,9]:i I lservering av saft och kakor fick
och fina chanser. rvr*cfiå" iu" I l1cåi-I?liet tredje målet svara- I ltu"rr"r, medverka i ett rikhal-
verkligt fin och tle två tagens {9åI1t.:f]lttl^y 1*"t^".\"":i;Df.t I ltt,. rrnrtprhålrninoanr^orömJ;:äiä'"ä:r"]äI"*Jr..tåri""1:;',i {r;a.a11.1;, T"* pa stratt. aalltist underhållninssprosram
snela,s fast tle inte alltiil lvcka- | Fors fälldes och sedan själv lade I lmed musik, sång och ,högläs-spelas fast tle inte alltid lycka- ll-'': ':j''""^":".":'1"",:.1'jl ',"1,: I iurtu r[uDrK' sär]B ucn r.[oglas-
rläs. l1T-.:.1i3,":1 Y.."t_:lili.*i1::li"i".l1l lning. Efter servering av sotter
Hällekis spelade en så bra fot- | 

sr<.rtvas .på r.orsvarets l<onto- som I lavslutade konfra.ktsnrosfenHällekis spelade en så tlra fot-;-^'rvdD Pd rvrDvdrvLs ÅuuLU buurt 
laVSlUtade kOntfaktSprOSten

boll och så framåt att det stod I inte, trots alla vårningarnä; beVa- |

krart att rages pra,ts '"*i;åJiä l!g!"Tgt g{.""!lifl! l"tg, i1t'.1o' i ly?]i:,":fi log'i{:". med bön
inte är någo"n tilifäitis'hea. ö;k;;: I ::l ftlq". upp en löpboll och för- | och en kort betraktelse.
mer med äu sannolikhet;1t;rt!i!- lpassa den i måI. .-.i I måndags hade kyrkliga sön-mer mecl all sannollKnet att Drl art- 1 

r*""@ -"'^ ' .-.l I måndagS hade kyrkliga sön-*;llå"J:f;;31'rä.'il1.i:l'ffi rdagsskoran-,i..v."1*fr.l ävsrut-

i"*,fft'"""';ti6q;q:,:":":,Tldl ilgry4 |(innarps ä:1.-,*if"il:',ä'å'lJå'",'$få";
han gick rör. ch. tol" t.::::oL.:: I mfip ] .._^ .., ' . j Bröngräset och roade sig med

11115-60. 1 Matchen börjarle i ett lråde ri-
Kis från Hällekis ; yancie.och dlgmj'.t'.:I!ieiT,,': 11'-

under den första halvleken spelade
starkt men sedan slaPpnade av
och det var clå målen ramlade in.
I kedjan var vänstersidan farli-
gast.

ffi#f1ryfåh:r,#åi:$trTns ffi lt|T0-föreninu 
i *.tmi

hv. stirre Andersson 
"" P1' :11* hå1er möte i lokal vinterny I !åig och högläsning evslutade

:lJ:j"åä*å'"ltå1äoff-:'f'åi r ;;;;;;;";i:;;i i.r.'iö.öö. i besöket på rrlurtsgården. På

å*:,1"1"*"n;i:fm;E;';# I Ara medremmar värkomna! | l;H;:t'ää"b";:l:äk,TJ#,i5;
Gästerna håde ett för'sval soma- lrMalmerrsten höll en lektion med

Frökind
r6/a-bA-

barnen om de hyrkliga symbo-
lerna.

Frökind

Tåltkyrkan vid Tångavallen.
Slutarps och Kinnal'ps mis-

sionsförsamlingars tältmötesserie
i täitkyrkan vid Tångavallen av-
slutas under veckohelgen. På.1ör-
dagskvällen anordnas två möten,

i det första k]. 20 och sedan ett
speciellt möte betitlat >nattmöte>

)kl. 22. Det blir mycken sång ochI'

lmusik, bl. a. medverkar >>Vartof-
I ta-flickorna>. Mellan lördagskväl-
I lens möten anordnas serverlng'.
I Söndasskvällens möte är det
I sista i serien. >Spel-Aron>, Ing-
I britt Ekblom och tältevangelister'-
lna medverkar i detta möte.
I

Fotboll
Kinnemo, Kinnarp

söndagen den 19 juni kl. 11

SVENLJUNGA IF-
KINNARPS IF

Ko
i snar kalvstälIning, till salu.
Tel. 74 Kinnarp.



I

I uxcsl;ccA 
I

lhälsokontrollerad, grisningstid 
I

I 
g.z, titl salu. Nils Bäcklund, '

Liltegården, Slutarp. Tel' 240 58 
]

F-rökinds skolstyrelse
har hållit sammantr'äde. Skol-
styrelsen beslutade att för-
stärkningsanordningarna i eng-
elska och matematik i klasser-
na 5 och 6 under nästa Iäsår
skall tillämpas i samma omfatt-
ning som under det gångna läs-
iåret. Hos länsskolnämnden
skulle ansökan göras att få in-
året. Hos lansskohamnden 

I

skulle ansökan göras att få in- 
iföra specialundervisning för j

barn med läs- och skrivsvårig- 
|

heter med 4 veckotimmar. i

Förfrågan skulle göras vid
Klagstorps lantmannaskola om
möjligheten att få översända
elever dit från fortsättnings-
skolan. Till materialförvaltare
vid Kinnarps skola antogs kan-
tor Bengt Kjellström med ar-
vode som tillsynsiärare. Vid
sammanträdet'meddelades, att
kungl. maj:t nu medgivit att
kantorstjänsten i Börstig må
skiljas, lärare tillsättas samt
den musikaliska delen av tjäns-
ten uppehållas medelst orgel-
cnelare.

Det vid den årliga synen på
skollokaier och tjänstebostäder
upprättade protokollet före-
drogs och beslutades att Pata'
lade brister skulle avhjälPas.
Att ombesörja detta valdes för
Börstigs skolor Martin Anders-
son, Kärragården, för Brisme-
ne Oiof Arvidsson, Stommen,
för Vårkumls, Verner Granlund,
Billsholmen, samt för KinnarP
Sten Ahlqvist, Bengt Kjell-
ström och rektor.

EIof Johansson, Fröje, och
Arne Olsson, Alarp, fick i UPP-

drag att låta undersöka vad
som kan göras för att förbätt-
ra värmeförhållandena. i SörbY
skola. Skolstyrelsen beslutade
att uthyra en ledigbliven bo-
stad i Ekarps folkskola, Bör-
stig, till vaktmästaren fnge
Eckerlid mot en månatlig hYra
av 60 kr.

Till en i. o. folkskollärar-
tjänst vid KinnarPs skola hade
anmält sig sex sökande. Skol-
styrelsen förordnade folkskol-
Iärarinnan Stina OIsson, Trä-
det, till innehavare av tjänsten
under nästkornmande täsår.

Å Siggagårilen, SLUTARF,'

tjänstgör ardennerhingsten

Boseo 9BlO
brun stjärn, prem., AB, avgift
75 kr. Tel. 115 Kinnarp.

höktnd

ilfissionsauktion i Börstig.
I fredags hölls i Börstig årets

traditionella missionsauktion.
Sammankomsten inleddes i kyr-
kan, där komminister Nils
Borg, Äsle, talade över 1 Petr.
2: 2!-25 med ämnet >I her-
dens spår>. Kollekt upptogs till
missionen.

Efter gudstjänsten samlades
alla i prästgården, där efter
kaffedrickning försåljningen
fick ske inomhus på grund av
det mindre gynnsamma vädret.
Lotterierna hade en strykande
åtgång bch utgjorde en god
ekonomisk grundval. Under
kyrkoherde Anderssons ledning
försåldes sedan de båda syför-
eningarnas förfärdigade arbe-
ten, gåvor som skänkts från
olika håll m. m. Till sist ägde
lottdragning rum. Bland större
vinster må nämnas en filt, som
gick till fru Alfhild Gustafssön,
Kringlarp, och en handväska
till fru Sigrid Johansson, Smä-
lingsgården, vidare 1/2 dussin
kaffekoppar till fru Hilma
Eriksson, Sandhem, en plast-
matta till fru Emma Wester-
mark, Döve, och ett blombord
till fru Ester Andersson, Kling-
larp. Den totala bruttoinkoms-
ten blev - sedan även fyra
sparbössor tömts - 1.977:72
kr. Till alla, som medverkat till
detta goda resultat framföres
ett varmt tack.

Kninarp-Svenljunga
2-4

I söndags möttes Kinnarp och
Svenljunga i en mycket gemyttig
vänskapsmatch, dår g'ästerna tog
revansch från förra mötet i Sven-
ljunga. Svenljunga håde ett myc-
ke1 välspelande och ungt låg som
för nårvarande leder serien i sitt
distrikt och är av samma div. som
Kinnarp spelar, Skillnaden synes
vara att gästerna uppvisade ett
mycket mjukt och försynt spel i
jämförelse med lag som hör hem-
ma i Västgötaserien här uppe.

Gästerna tog ledningen redan i
2:a min. på en lyra i vänsterkrys-
set som inte verkade otagbar och
var åter nära i 10:e. Kinnarps
Grahn utnyttjade en situation på-
passligt i 16:e min. då målvakten
ej fick riktigt grepp om bollen och
ställningen var 1-1. I 26:e min.
var Svenljungacentern ensam med
målv, och sköt tätt utanför höger-
stolpen. 2-1 ordnade gästerna i
37:e min. och 3-1 kom på straff
i 40:e.

Kinnarp hävdade sig bättre i
sista halvleken och knappade in
ett måI. Slutresultatet blev 4-2
till gästerna som hade sin bästa
man i cf. f Kinnarp utmärkte sig
Seidler.

Lennart Thorson dömde ut-
märkt. ?V6-60, F'L.

Illetl kyrkobröderna på givanile i1 '.,..
Kyrkobröderna i Kinneved

jämte fruar - ett 40-tal perso-
ner - företog i lördags en lyc-
kad utfärd med buss. Före av-
resan från Kinneved höll kyrko-
brödernas ordf. köpman Göran
Sandin morgonbön följd av
psalmsång. Färden gick över
Ulricehamn till Tranemo kyrka,
som utgjorde det första resmå-
let. Här förklarade kontrakts-
prosten Malmensten symboli-
ken i korets väggmålningar.

I Svenljunga mottogs resenä-
rerna av en f. d. Kinnevedsbo,
fru Signe Gustafsson, i vars
gästfria hem förfriskningar in-
togs. Kyrkoherde Erik Engvall
visade därefter församlingens
kyrka samt höll en andal<ts-
stund. I Svenljunga nyuppförda
församlingshem, som med in-
tresse besågs, bjöds samtliga på
kaffe av fru Signe Gustafsson
samt köpman och fru Harry
Nilsson.

Så gick färden vidare till
Borås, där komminister Olof
Magnusson, tidigare kyrkoher-
de i Kinneved. mötte sina forna
församlingsbor ' vid Gustav
Adofs kyrka samt förevisade
denna och det nybyggda för-
samlingshemmet. Lunch intogs
på Park Hotell, varefter man
reste till Sjöboklints pensio-
närshem, där en rirndvandring
företogs med socialvårilschef
Arvid Rodahl och hemmets fö-
reståndarinnan som ciceroner.
Under det därpå följande kaffe-
samkvämet bereddes tillfälle att
se olika slöjdalster, förfärdiga-
de av pensionärerna.

Jfrån Borås ställdes resan till
Od, i vars kyrka kyrkoherde
Gunnar Härnvi höll aftonguds-
tjänst. Ods kyrkobröder jämte
damer hade även mött upp och
inbjöd efter gudstjänsten Kin-
nevedsborna till ett samkväm i
sitt församlingshem, där tal
hö1ls av bl. a. köpman Sandin.
Vicl återkomsten till Kinneved
framförde prosten Malmensten
samtligas tack till färdledaren
Göran Sandin för en väl plane-
rad resa samt överlämnade
blommor.

etl kyrkobröderna på givanae li - -- 
il/16'60 1

uträrir. ,rl6-äi""'l]Kinnafp-Seidler 
I

debuterar i IFK
mot Tibro i dag

I kväU kl. 19 vånskaPåspelar
IFK Falköping mot Tibro På
Motorbanan. I lFK-laget uppe,n-
barar sig som en liten sensation
en av Kinna,rps bästa forwards
ungraren Iti Seidter, vilken
koinmer att spela, vänsterYtter.
Itr'Klaget får följande forme-

ring:
L. Å, Gelang, B. Rudh, I. Karls-

son, L, Å, Johansson, K. GYUen-
svaan, A. Westerling, H. Gustafs-
son. P. Nordh, S. Persson, B. O.
Hailund, Itj Seidler. Res.: S. R.
Ljungkvist.

Kinnarp-Vilske
ss-s3 lto,

Kinnarpj och Wilske möttes i
fredags i en friiddottsmåtch på
Ekv4llen, tr'loby, där resultatet
blev oavgjort 53-53.
100 m.: 1)' Stig Larsson, W,

12,0; 2) Björn Vernersson, W,
i\2,2; 3) Uno Lindström, K, 12,8;
4) Bengt Lennartsson, K, 72,9,

400 m.: 1) Uno Lindströrn, K,
55,9; 2) Evert Andersson, W, 56,2;
3) Stig Larsson, \V, 59,0; 4) Bengt
Lennartsson, K, 62,2.

150O m.: 1) Evert Andersson,
W,4.68,2; 2) Inge Ahtin, K, 4.59,8;
3) Erik Kjällön, K, 5.03,1; 4) Äke
Hoffman, W, 6,00.

Kula: 1) fngvar Fransson, W,
72,78; 2) Lars-Äke Eriksson, K,
11,81; 3) Yngve Johansson, K,
11,34; 4) Karl-Erik Karl6n, W,
11,27. Utom tävlan: Ässar Änders-
son 12,13.

Diskus: 1) Yngve Johansson, K,
36,22; 2) Lars-Åke Eriksson, K,
32,60; B) Ingvar !'ransson, W,
30,?8; 4) Åke Aif, W. 30,56. Utom
tävlan: Assar Ändersson 35.48.
Karl-Erik Karl€n 32,83.

Spjut: 1) Åke Torstensson, K,
49,79; 2) Raimo Bredholm, W,
49,71; 3) Rune Kyrk, W, 45,50; 4)
Aimo Gustavson. K, 43,59. Utom
tävla,n: Kennet I'ågelström 5120.

Höjal: 1) Lars-Äke Eriksson, K.
170; 2) Yngve Johansson, K, 165;
3) Jan Fågelström, W, 155; 4)
Kennet l'ågelström, W, 155.

Stav: 1) Inge Johansson, K,
294; 2) Rune Kyrk, W, 280; 3)
Aimo Gustavson. K, 270; 4) E'lof
Hedström, .W, 

260.
Längd: 1) Björn Wernersson, W,

8,25; 2) Elof Hedström, W, 5,61;
3) Bengt Lennartsson, K, 5,16; 4)
Inge Johansson, K, 4.78. Utom
tävlan: Stig Larsson 5,76.

Staf,ett: 1) Wilske 2.78,8; 2)
Kinnarp 2.23,0.

SLUTARP SLUTARP

Hans Ostelius
kåserar om konsten att resa midsommarclagen kl. 15.30
på samhällsföreningens hembygdsfest. O övriga med-
verkande: Västergötlands spelmanförbund, Skövile
folkilarisgitle, 3 Atlas, Runex-revyn, Sverker Eriksson.

Kommitteraile.



PoJKFoTBoLL: zt/5'b0'

B-0 för Kinnarp
mot Grolandatia

Medan A-laget sätter myror i
huvudet på sina supporters firar
pojklaget stora triumfer, Den sto-
ra målskörden måste dock ses i

mot bakgrunden att det gästande 
I

laget från Grolanda saknåde elfte
mannen, vilket gjorde att det star- i

ka Kinnarpsförsvaret sällan oroa- j

des. Groländapojkarna kämPade 
I

tappert, men kunde inte göra mYc- i

ket åt en stundtals mycket fint
spelande Kinnarpselva. Resultatet
måste anses rättvist då KinnarP I

hade flera skott i målställningen. r

Primus motor i Kinnarpslaget vår
Håkan Karlstedt som med sina
2-0 och 3-O definitivt sänkte
Grolanda skutan. Stor konkurrens
hade han av Åke öst och - mot
slutet av matchen - av Bengt
Georgsson, som båda hittade rätt
två gånger. Leif Ek och Assar
Jarlsson nätade en gång var. En
ros tillägnas minstingen >Viffe>>
Nielsen, Iiksom domaren i den
fredliga uppgörelsen farbror
Thorsson från SlutarP.

Kjoll.

lq6acbt-7
Kinnevetl tog vanilringspokelen.

En lagtävlan i lerduves!'1tte
var i onsalags anordnad av Jäla
jaktvårdsförening. Tävlingen
gällde femmannalag mellan
Kinnevecls, Brismene och Jäla
jaktvårdsföreningar. Förutom
vandrigspokalen som nu eröv-
rades för tredje gången av
Kinneveds jaktvårilsförening
och därmed förblev desS egen-

dom, var även tre individrtella
priser uppställda.

Som redan nämnts segracle

Kinneved, som hade 231 Poäng.
Jäla hade 190 P. och Brismene
184 p. Det segrande lagets sk5zt-

tar var Yngve Nilsson, 5i P.'
Elrik Svensson, 51, Rune Grahn,
45, Hatry Göransson, 41, och

Gunde Johansson, 39:

De individuella Priserna eröv-
rades av följande: 1) Yngve
Nilsson, Kinneved, 55 P.; 2)
Erik Svensson, Kinneved, 51 ;

3) Kurt Josefsson, Jäla' 49.

Efter denna lagtävlan följde
öppen insatsskjutning i tio-
skottsserie. Resultatet blev att
Kurt Josefsson, Jäla, o. Yngve
Nilsson, Kinneved, fick dela ir
satspriset, då båda,sköt fullt'
d. v. s. tråffade tio duvor.

SErrtarp.
\/i söka en van

SöMMDRSKA
till den 1 augusti.

KONFEKTIONS AB CHIC
Tel. Kinnarp 133.

Kinneveds Röda Korskrets
hade utfärd för de gamla

Utflyktsresa för de äldre i , som i augusti fyller 93 år. Köp- I Den tältmötesserie som Slut'

Kinneved, Vårkumla och Luttra l*an sanäin tackade de många i arns.och Kinnarps missionsför-

var i måndags anordnad av Kin- lbilägu"ttt, som ställt sina bilar I samlinsar anordnat och som

neveds Röda korskrets. Dennaititt JO"fogunde för utflykten. I nåSått sedan der 8 juni a''slu-

årligen återkommande ,uru lNåg"u *udl"-*^" ur Kinne- | t10e-s u.nder veckohelgen' Lör-

emotses av de älctre med glacllveds kyrkokör berikade samva- | !l-11"*U:T ,T,*" ..g,Vnnades
förväntan och omkring 60äel-l"ott *ä4.åttg. I iintg 1v, det. bästa våder-men

tog i utfärden, som i-20 bilar I f tiOtftolms kyrka samlades I trots det hade rätt många konr-

gick till Kungslena som förstalman därefter till andaktsstund. I ltt llry*.lltl,g"'iorsta,mg-
iesmåI. Här besågs f.VtL"" och lKantor Bengt Kjellström utför- | tet' Nattmötet kl' 22 samlade

det ståtliga Kungslenamonn- lO" på orgeln variationer över I oclså :i, d:.|,lofl' mest ungdom'

mentet. r kyrkan sjöngs en luoen bloåstertid nu kommer> | Söndasskvällens möte' som 'ar
psalm och kontrakispiosten lav D. Wikander. Kontraktspros- I 9:i :l*i'..,:,t*ludt,så rnvchet

Erik Malmensten 1äste ä+ p.. i lten Malmensten predikade mecl I folk som tältkyrkan kund: rym-

?saltaren. Före avresan irån I utgång från ordet i Lukas 14: i ma'- F!r1t9m- tältevangelister-
(ungslena bjöd rödakorskret- I ,r<om*en, ty nu är allt redo.> | na Ruth Jakobsson och Anders

;en samtliga på frukt. I ea n"*'ttägen besöktes Åsle I Si8fridsson,t":dY::*.d.t. >>Spel-

över Tidaholm ställdes rar- ltå, som många av färddeltagar- | Aron> och Ingbritt Ekbl'rm-

len till Helliden, där det efter- lna hört talas om men icke tidi- | 

-

Resans äldste deltagare, sergeant Klas $ellgren, Vårkumla, flan'
kerad av prosten och prostinnan Malmensten. Zt/b-b0'

Röda korskretsens ordf., köp- | gick genom sommarfagra byg'

', 
lträdgård och vid otämPlig vä-

Semostertitlen från den 4/7 t. o. m. dan 23/7

stänges affären kl. 13 aIIa dagar. ll som tolk kommer pastor Hil-

Slutarp
En

Semesterstängt från den 4(7
t. o. m.23/7.

,ängtade kaffet intogs och god lEare haft tillfälle att besöka. I ltUu"" från Br. Guayana till
:id var anslagen för samkväm. lvädret var strålande, resan I I r"ir"tir*öto i Kinnarp.
Koda KOrSKretSenS OrqI.' Kop- l8;rcK tserlorrr suurna[raät1 tJf- I I En Ung man från Br. GUaya-
man Göran Sandin, hätsade med lder bland Våstergötlandt I ln", pasto*r philip Mohabir, kom-
rågra hjärtliga oqd alla välkom- lvackraste och deltagarna I Ime"'att tala viå det friluftsmö-
na och vände sig då särskilt till lelada och taeksamma över 

.den I lt", "o* 
hålles i Kinnarp på fre-

llderspresidenten, sergeanten lså efterlängtade sommarutflyk' 
I O"* trvatt ttoct<an 1g.30. Mötet

Klas Hellgren från Vårkumla, lten. ltortagg"* till Algot Karlssons

semosterti.en rrån den 4/7 t. o. m, don zBl? 
ll 

j 3,"J:lrJ:{.'tas 
mötet t'r mis-

stänges affären kl. 13 aIIa dagar. lll som tolk kommer pastor Hil-

st",to,rps Lirsmed,et ll,;f;:mtf, ili,"ä:l3.Ti.

vslock
i. 2:a året, en'IIALIIHACK'l
Gudhems, obetydligt använd, till 

I

salu. Tel. Kinnarp 1. 
__1

I

Damfriseringen.
ratLa. zclb-w'

SKYTTE
Le/ö^60.

Lerrluveskjutning
Viiske-Frökindsmästerskapet i

lerduveskjutning (5-mannalag),
sorrr i lördags anordnades av Gö-
teve sportskytteklubb, gick i år
för femte gången.

Göteve segrare även i år efter
en mycket jämn och spännande
skjutning och har nu två inteck-
ning'ar i pokalen. Kinneved och
Vilske har tidigare en resp. två in-
teckningar i densamma.

Resultat: 1) Göteve 4\ tt., 2)
Vilske 40, 3) Kinneved 38, 4) Bris-
mene 33, 5) Jäla-32.

Segrande lag: Nils Dahl, Karl-
Johan Johansson, Rune Johansson,
Arne Arvidsson och Lars-Äke Gö'
ransson.

Bästa individuella resultatt 10
tr. Yngve Nilsson, Kinneved och
Ärne Arvidsson, Götene. 9 tr.
Lars-Åke Göransson, Göteve, Ru-
ne Grahn, Gunde Johansson, Kin-
neved, Bengt Johnsson, Sigurd
Bergstiöm, Vilske, och Bengt Sa-
Iomonsson, Brismene.

Resultat från ha,rbanan: 1) Arne
Svensson. Jäla,33 P.;2) Bertil
Gustavsson. JäLa,27;3) Henry Jo-
hånsson. Giitevg 24 P.

Insatsskjutning På lerduvor, 25
skott serie: 1) Bengt Johnsson'
Vilske. 22; 2) }{enty Ägren, d:o,
19: 3) Elon Johansson ,d:o, 19; 4)
Sigurd Bergström, d:o, 18.

Tältmötesserie avslutad.

derlek flyttas mötet till mis-
sionshuset.

mötet upptas offer för missio-
nen biand de färgpde folken.

Efter mötet blir det för de
ungdomar, som så önskar, till-
fälle att-deltaga i en samling
kring lägerelden, då Mohabir
och Fagerberg kommer att be-



An slut n ingsavgi fterna
fick gå till

Frökinds kommunalfullmäk-
tige har hållit sammanträde.
Arbetsstyrelsen för vatten och

avlopp hade till fullmäktige in-
lämnat förslag till anslutnin3s"
avgifter. Detta förslag hade j.iti-

styrkts av kommunalnämnden.
Enligt förslaget skulle denna
avgift för befintlig resP. franr-
tida 1-familjsfastighet bli 1.500
resp. 3.000 kr. samt för 2-ta'
miljsfastighet 1.900 resP. 3.?50
kr. Kommunens andel hade
satts till 200.000 kr' Mot del+a
förslag hade i arbetsstYreisen
inlämnats reservation av nämn-
deman Gunnar Eriksson, som
yrkat att anslutningsavgif t-txr

för 1-familjsfastighet befintlig
resp. framtida skulle sättas till
2.000 kr. resp. 4.000 kr., var-
järnte kom vissa tillägg för lä-
genheter större än tre rum'
Brandchefen EIof Rehn hade i
sin reservation Yrkat att avgif-
ten för befintliga fastigheter'
enfamiljs, sattes till 1.250 kr.
samt för flerfamiljshus 1.650
kr. med tillägg av 250 kr. Per
lägenhet. För nYtillkommande
enfamiljsfastigheter skulle- an-
slutningsavgiften bli 3.000 kr'
och för flerfamiljshus 3.750 kr.
för första lägenhet samt sedan
en ökning med 500 kr. för föl-
jande lägenheter. En livlig dis-
kussion utspann sig kring för-
slaget och reservationer. Vid
följande omröstning utslogs
Rehns reservation, varefter
slutvoteringen kom att stå mel-
lan arbetsstyrelsens förslag. och
Gunnar Erikssons reservation.
Härvid segrade reservationen
med 17 röster mot 11 för ar-
betsstyrelsens förslag. Mot be-
slutet reserverade sig tio leda-
möter.

Socialnämnden hade inlämnat
förslag till nya vårdtaxor vid
Frökindsgården. Enligt förslag
skulle person med 3.000 kr. för-
mögenhet få lämna folkpensio'
nen med undantag av 40 kr. per
månatl i fickpengar. tr'ör vård-
tagare med förmögenhet mel-
lan 3.000 kr. och 10.000 kr. sät-
tes vårdkostnaden till 8 kr Pe-r
dag och vid en förmögenhet av
10.000 kr. till 20.000 kr. till-10
kr. Kommunalnämnden hade

votering

munalnämndens förslag. SkoI-
styrelsen hade begärt godkän-
nande av sitt förslag till avtal
med skolmåltidspersonalen, vil-
ket förslag uPPtog en daglig
arbetstid av 27,6 timmar, därav
för föreståndarinnan 7,5 tim'
mar per dag. Förslaget godkän-
cles. En framställning om för-
säljning av Slutarps och Ross-
backens skolor återremitterades
till skolstyrelsen. Byggnads-
nämnden hacle med tillstyrkan
av kommunalnämnden beslutat
föreslå fullmäktige att ge Q$BSI
nadsnämnclen i uppdrag att ut-
reda frågan om flyttting av den
högspänningsledning som går
över byggnadsplaneområdet i
Kinnarp, och fullmäktige fatta-
de sådant beslut. Kommunal-
nämnden hade förslagit full-
mäktige att ge brandstyrelsen
i uppdrag att utreda frågan om
anställning av sotarmästare
inom kommunen, vilket besluta-
des av fullmäktige. Ur det av
kommunalnämnd och kassör av-
lämnade stora räkenskapssam-
mandraget för föregående rä-
kenskapsår nämnes här endast
den utgående balansen, som
upptager följande poster: fasta
tillgångar, fastigheter och an-
läggningar 2.324.270 kr., inven-
tarier 167.490 kr., utlämnade
fasta lån !4.439:,42 kr. Summa
2.506.139:42 kr. Rörliga till-
gångar: kassa 527 :24 kr., post-
giro 70.207:46 kr., bankrälr-
ningar 439.7t7:19 kr., avräk-
ning med förvaltade fonder 50
kr., egnahems- och förbättrings-
lån 8.05 kr., mödrahjälpsmedel
824:.16 kr. Härtill kommer för-
valtade fonders tillgångar kr.
58.387:01. Fasta skulder: amor-
teringslån 1.409.791:01 kr., fast
kapitalbehållning 1.096.348:81
kr. Summa 2.506.739:42 kr.
lRörliga skulder: preliminär
i skatt 15.667 kr., familjebostads-
och bränslebidrag 4.455 kr.
Egna fonder 140.033:15 kr.,
överskott från 1959 76.227:95
kr., reserverade anslag 334.951
kr. och förvaltade fonder kapi-
tal 58.387:01 kr. Räkenskaper-
na för år 1959 balanserade på
3.075.860 :53 kr. Räkenskaperna
och förvaltningen godkändes av
fullmäktige. Televerket hade
begärt att få arrendera ett om-
lråde på cirka 100 m2 på vat-
ltenverkstomten under 50 år.lLwuv€r^DLv[rLvrl uUutl iJU aal-.

lFullmäktige beslutade uttala
latt intet hinder i princip rnöter
'härför, men att frågan onl ve-
derlag och andra omständighe-
ter bör bli föremål för utred-
ning, varefter slutligt berslut
kommer att fattas av fullmäk-
tige.

Hlb'60'
Eldsvåda i,Kinnarp
gräsbrand i Luttra
Falköpings Brandkår fick un-

der tisdagen rycka ut två gång-
er, dels för en fabriksbrand och
dels en gräsbrand.

Vid 5-tiden på tisdagsmorgo-
nen fick man larm fr. Kinnarp,
där brand hade utbrutit i Kinn-
arps Möbelfabrik. Själva fabri-
ken berördes ej av branden utan
endast ett spånrum.

I matningsanordningen till
pannan kan ibland uppstå s. k.
pannpuffar. Säkerhetsanord-
ning finns men hade a.v ännu
inte känd anledning tagits bort,
och det var en sådan >pann-
puff>> som antände. Senast
brann spånladan i mars i år.
Släckningsarbetet tog två tim-
mar och då var väggarna, som
var av spån, och taket fullstän-
digt förstörtla. Värdet av det
brunna kan ännu inte uppskat-
tas.

Detta var fjärde gången på
ett år Falköpings brandkår fått
rycka ut till Kinnarps Möbel-
fabrik.

Fotboll
TÄNGAVALLEN, SLUT.A.RP

tisdagen den 28 juni kl. 19.15.

Floby IF
SlUtanps IF

i Frökindsfullmäktige
Itiltstyrkt förslaget med den

| ändringen, att socialnämndens

I siffra 3.000 kr. höjdes till 5.000
lkr. Fuumäktige beslutade i en-

llighet med kommunalnämndens

lförslag. Socialnämnden hade
lgjort framställning om inköP av
korrugerade plastskivor till per-
golorna vid ålderdomshemmet,
enär solen förorsakade en ailt
för stark uppvärmning av rum-
men. Härför hade begärts ett
anslag på 4.500 kr. som till-
styrkts av kommunalnämnden,
och fullmäktige beslutade i en'
lighet härmed. I-ikaså hade so-
cialnämnden begärt ett tilläggs-
anslag på 19.535:93 kr. för pla,-

nering och plantering vid ålder-
domshemmet. Kommunalnämn-
cien hade tillstyrkt anslaget men
ansåg att entreprenadförfaran-
de borde ha tillämpats. Full-
mäktige beslutade att det be-
gärda anslaget skulle utgå. Den
tillsatta kommitt6n för uppgö-
rande av förslag till det kom-
munala arkivets inredning hade
inlämnat ett förs1ag som sluta-
de på 686:- kr. Kommunal-
nämnden hade tillstyrkt och
fullmäktige beslutade i enlighet
härmed. Kommunen hade nu er-
hållit tillstånd av k. maj:t att
upptaga ett amorteringslån på
300.000 kr. för finansiering av
vatten- och avloppsanläggniug'
en. Kommunalnämnden hade
föreslagit att lånet upptages i
Falköpings Sparbank och detta
blev även fullmäktiges besiut.
Att unclerteckna lånehandling.
en valdes riksdagsman Gunnar
Larsson, Luttra, och kommu-
nalkassör Hilding Våring, Kinn-
arp. Kommunalnämnden hade
föreslagit att den valda före-
tagsnämnden skulle benämnas
lokaliseringskommitt6n, vilket
godkändes av fullmäktige. Med
anledning av den träffade över'
enskommelsen om lönejuste-
ringar från den 1 jan. 1960 hade
kommunälnämnden begärt till-
läggsanslag med följande be-
lopp: komrnunalnämnden 624
kr., polisväsendet ?70 kr., skol-
väsendet 72.485 kr., socialnämn-
den 3.000 kr. och hemhjälps-
nämnden 450 kr. Fullmäktige
beslutade i enlighet med kom-

Åsarp komrner till
' Slutarp på freclag

På freilagkväIl spelar Slutarp
sin sista träningsmatch före se-
mesteruppehållet och möter då
en annan av kvartfinalisterna'i
DM nämligen Äsarp,
Laget har gjort fint ifrän sig

såväl i serien som distriktmäster-
skapet där man bl. a. slaEiit ilt
IJlricehamns IF och Tranemo IF
och det hlil säkerligen intressant
att se dem i aktion. *{g_60 ,

ltrerrl ju n qa-Sl utarp
6-2

Vid en vänskapsmatch på
Skoghälla i midsomrnarveckan
förloraile Sluta,rp rned hela 6-2
mot elitserie-laget . Herrljunga
SK.
Slutarp ställde upp med nyför-

värven Lennart Pettersson, Äke
Johansson och Kennth Gustavs-
son såmt Ingemar Ungh, vilka
cleltog med växlande framgång.
Ungh blev justerad i första halv-
lek cch tvingades utgå. En del av
hemmalågets måi \/ar frukter av
tabbar i Slutårps försvar där det
denna gång brast. på ytterhalvor-
na. Matcben var i övrigt jämnare
än vafl målsiffrornå utvisar. Ställ-
ningen i halvtid var 5-*2.

Geson.



Världsresenär berättade
för Tångavall-publiken

Måtande skildring av.fråmmå.nde länder. K,illarna på främre par-
kett sstt fascinerande när Hans Ostelius beråttacte. WIO- tO,

Mid,sommarfesten på Tålgavallen besöktes under de båda
clagarna av cta 1.100 personer. På miilsomm:rclagen föll stri-

'da skurar med hagel över festplatsen och skingratle publiken.
Den återkom senare ,och dansen gick vidare i det gröna
Miclsommaraftionens dragplåster var välsjungande Sally Bru-
to och Borås folkteater mecl >Kloka gubben>.

k){6- qr.

Uddamålsvinst för Tomten
i måndagsmatch i Kinnarp

Fotbollsduellen mellan Tomten och Kinnarp på månilagskväl-
len blev i spelhänseende en mycket jämn tillställning o. från båda
håll miirktes att spelet ej rörde sig om några, poäng, då man stund-
tals lekte för mycket. När spelet pågått i 8 min. var Grahn en-
sam med målvakten som rusatle ut, men lyran över tlenne var
aningen för låg och målvakt€n räddade.

I femtonde min. var hb. l.risk
vid planmitten och gjorde en
klackspark, som en. av tomtarna
uppsnappade med fint anfall och
mål som följd. Strax före hade
Andersson ett vackert inlägg, som
gick metern framför Tomtens
målbur. Utdelning fick han i 37
min. då han gjorde ett prydligt
måI. När endast 2 min. förflutit
av andra halvleken var gästerna

åter framme och nätade. I 17 min.
hade Kinnarp ett dubbelanfall,
först fint skott av Grahn från
vänster och sedan från högei en
droppboll av Bosse i krysset.

Kinnarp vann hörnorna med
4-3.

Domale var Lennart Thorsson,
Slutarp.

F. L,

Midsommardagep t{Iade- rek-
ffidditionsen-

ligt på Tångavallen. Det är 30
år sedan Tångatraditionen upp-
storl, 28 miclsommarfester har.under denna tid hållits på
Tånga. Tidens omskiftelser, har

stund. Hr Ostelius berättade vi
dare om egna upplevelser, bi. a.
då han en gång i Skottland vil-
le åta frukost på kvällen, var-
igenom högländarna kände sig
ha fåtrt en märklig gäst. >Det
hade cle också, för det var jr,r

Fotboll
å Kinnemo, Kinnarp,

torsdagen den 30 kl. 19.15

IFK Falköpiog

I Ett par min. tidigare hade Kinn-
I arp anfall och Bo Ivarsson sköt
I failigt vid stolpen. Spel och anfall
f vä.xlade i båda riktningar, men
] eästerna gjorcle 3-0 genom vy.

varit många under dessa årtion- I jag'> 
.Midsommarpubliken var

de, de har bl. a. innehållit ett helt 4ed på både skihq.tet oeh,
världshärjande -krig. Men bara allvaret, och applåderna smatt-
två gånger har midsommarsam:'l rade värlclsresenären trill mötes.

i En manstarklingen på ?ånga inställts. | .Ein manstark ensemble ur Väs-

Kinnarps IF

Sammanträden

publiken flydtle till sina q.**ll u*r*e K'BKOSTÄMMAmidsommaren. .-r- 
lP*yttl:-tt uyuuu Lllr srilit par-l{.e-

Hr Dahl6n välkomiä*e tiu l :lde,bilar'_D,:fTi:1-:.t1t*::;

icke-svensken, sök er inte före- IFK Fatköping som betyalligt bättre behärskade den våta och

Bror Claesson, som I'risk ej gick
in för: att hål]a under kontroll.
Viil allt för många tillfällen kom
fina jrläqq från denne man, som
såmticllst fint växelsDelade m€d
sin innerkamrat, I-Ä Johansson.
I 28 min. dros Åke Torstensson
på ett lå.ngskott som var hårfint
stt resultera i ett recluceringsmål
för Kinnarp. I 38 min. r'a." Rag-
narsson ensåm med rrålvaklen och
gjorde misstaset ått dra på, r.'ar-
vid bollen skruvades utanför. Gäs-
terna kom fram i ett snabbt an-
fall och övemrmplade Kinnarps-
försvaret med 4-0 som följd. Ef-
ter 3 min. spel i andra halvlek var
Ragnarsson åter ensam med
målvakten, men kunde ej placera
bollen utom räckhåll för honom.
Min. efter kom gästerna från hö-
gersidan med avslutning i mitten
av Kä11, som med en vacker nick
ställde målvakten utan chanS. I
18 min. hade Gösta Andersson ett
grant målskott, men inte heller
denna gång kunde någon reduce-
ring åstadkommas. 3 min. senare
gjorde Falköping i stället 6-0.
Då 25 min. spelats blev Kinnarp
tilldömt en straff, som Bo Johans-
son säkert spräckte den envisa
nollan rned. Gästerna slog in sitt
7:e mäl 3 min. senare. Reducering
till 7-2 kom genom Rune Ar-
vidsson i 36 min.

X'alköping vann matchen fullt
rättvist, men med något för stor
utdelning i måI. Matchen var.just
och trevlig och Lennart Thorsson,
Slutarp, dömde utmärkt.

Gästerna hade sina bästa i väns-
tervlngen Claesson-Johansson, cf.
Käll var som vanligt farlig. Ätt
I'alköpings försvar var stabilt ta-
lar ju målsiffrorna för.

I Kinnårpslaget spelade Gösta
Ändersson och Bo Johansson stor-

gnarsson visåde vicf

. Sålunda, sacle hr Dahl6n, 4;p ltergötland5 spelmansförbund

han .talade tiu midsom*"r"r l9""lt?9 :.:9"i. underhållningen'

19go,.stg,r "iu ""r' 
i't.i t"* llf_ti? rtill ett stritt och hagel- lt Ki'',fOe*edbrir sig riIiq-stqn den nordiskall]-1-1911 Tql,öt"."- Tånsa, ochll

rångaval,en en av ,ö!li";äilffäj"r?:-""llllååf"1Tå,*f ll;"f'll1ä1i#{.1? #iTtrålpopuläraste talare, världsrese-l;;-;:- ^;;:::;;,::: ::',:_-;T'll-.*""*",-*o r., eAen ^rr^n ^_^lrvPurdrdLE l'|il, 'i'.:*"'::". lUnder eftermiddaEen och kväl-!lratsstämma kl. 20.30 eller ome-
naren rlans usterus' o11u""11fl',len medverkade 

"Skövde 
rorr<-lidelbart efter kyrkostämmansraljerande vägledde denne pub- ;;;il1., tÄ;;-, r"e" Äåaiäå'r,ll .rrt.

l*i_t_:::l"T:: :l::i"l"nst Ä;;e;_;;'v; ;*" i1,ffiäll r."",,0.o: yttnan.e i anr. av
?3r^?:t?n9:1rl::u"^lr:;.4ft lier uriksson tectcle tekarna. llo"iiJr'är"; J, ffi;ä,J##uä;JII4IIIUUgIIni alla längtar o*' }-:':l,u Midsommarfesten på Tånga ll taststant arr.belopp för vår-frå^tr detta visserligen mest väl- ^-:;;::;:- ^^* --^-r:-! ^-- dr--r l -, *, ^.. ,
ordnade men inte **1;;g;rdi- lå#JtH*;.som 

vanligt av slut- |l skäl Gärclet m' m'

te euer vänligaste tanoer r varr- t-,-^^* -.* 111:t9::Xi;,I,lllll orrrr.
den. Gröm då inte iiifl:'?ill'*Hlf,ä.uu 

vtterbervsninsenlr
svenskar - man dömer där utei- -.:--- *
hela land.et efter hur just ni bär I l-

fi,åbffå'#å,nä"":låj;:l:l I 
Kinnarp föll på Kinnemo

iiilf.i:llåiläå'litr'T.TlI 7-2 för IFK Falköpins
[radesvts till ancra resanqe I | -

svenskar, gröm att "i ä";;";;k. I I 1'1::tt:.t:Ti.,Yl ':**?_*:T_Yl.:u11"iY.i.":11:l i:"1
Andra svenskar trai- 

-;-: | | stor marginal eller tr-Z: ,Kinnorp höll dock spelet ganska väl

qler<enrre! rremma i rJ,ö;:ru 
| I ru:.:*,t",- # :ff åff Tf ,ilH',',"*$H illlä:=$å;:

ni är ju hjärtligen glada att va- | | ; :.-;"_-..
ra borta-från-aen pi;; ;ll l";';lil' 

spel tos sästerna le''lniusen' metl anra'll från vänster
'*"*'^- :^- t ; då Flemming Torstensson släppte. 4 min. senare var det klart för

artåt och Kagnarsson visade vlct 
I

en del tillfällen sin snabbhet. i Ir. r,. lt
t.

-Err

Fotboll
Lekufton

Asarps IF
Slutarps IF

2-0 genom A. Käll. 4t-gu'



3-3 för spelglatt Äsarp
i fredagsfight mot Slutarp

Trots tlen hala planen bjötls elet stundta,ls på hyggligt spel i
fredagens uppgörelse på Tångavallen, där Slutarp spelade 3-3
mot Äsarp efter en mållös första halvlek. Slutarp hade det mesta
spelet i första perioden och även goda chanser framför mål med

bland anna,t ett flertal skott i målställningen. Meil lite tur borile
tlessa gett en halvtitlsle,ilning med 2-0. Efter pausen blev'spelet
bety<tligt jämnare för att i slutskedet a,v ma,tchen övergå i gäster-

nas favör, som kunde notera många farliga situationer framför

4t-6,J'Slutarpsmålet,

Återigen spelades främsta rol-
len i hemmålagets försvar av vb.
Per Uno Gustafsson och vh. Mats
Ändersson. Hyggligt betyg kan
även ges åt Lars Pettersson som
chb. Kedjan fick inte igång nå-
got mera utpräglat samspel och
i denna lagdel var inrarna llasse
och Göte Andersson de mest fram-
trädande. Åsarp förfogade över

kedjan tilldrog sig bröderna Lars
och Lennårt Thor blickarna för
ett råppt spel och där lagets trä-
nare Roy Andersson var en god
tillgång i de taktiska dispositio-
nerna.

Målprotokoll: 46 min. 1-0 Mats
Ändersson,49 min. 1-1 F|. Änders-
son på frispark, 5P min. 1-2
Roy Andersson på straff, 64 min.

Frökind

Inbrottsvåg 
rblt'r'o'

i Kinnarp
Tre inbrott håller KinnarPs-

polisen för närvanande på att
utneda. Man tror från polishålI
att samma personer ligger bak-
om samtliga.

Två inbro'tt skedde På tis-
dagsnatten. Det första, i en sPe-
ceriaffär, inbringade tjuvarna
c:'a 200 kr. Samma natt fick
Kinnarps Möbelfabrik tjuvbesök
genom en sönderslagen dörr.
Ingentring stals, då tjuvarna i
brådskan förbigått ett par av-
löningskuvert innehållande 360
kr. Under torsdagsnatten stod
Slutarps Livsmedelsaffär i tur.
Ingenting stals.

Polisen arbetar efter e'tt visst
spår.

Börstigs pastorat. ltl4 '59 '
Jakträtten på pastoratets tre

löneboställen har utarrenderats
på tio år. Jakten på Prästbolet
och Ekarp Kronogården över-
läts åt herr Gustaf Holm m. fl.,
på Brismene Stommen till hem-
mansägaren Gösta Sahlön, Bris-
mene.

Från stiftsnämnden översän-
da protokoll vid uppskattning
av normalavkastning å lönebo-
ställena untler tiden 1/1 1961
t. o. m. den 31/12 1970 har

en bra målvakt i ÄnderJEriksson, )2-2 Bengt llermansson, ?7 min. !
i
I

i
t
f
t

som i andra ha.lvleken blev ska- l3-2 Kurt Karl6n oc
dacl och utbytt med Inge Evalds- | 3-3 Börje Johansson
son. Stoppern Erland Johansson I Karl-Erik Emanue
och vh. Hans Claesson. var ,för I 

det dömde säkert.

som i andra ha.lvleken blev ska- l3-2 Kurt Karl6n och 88 min

son. Stoppein Erland lohansson I Karl-Erik Emanuelsson, Trä-

övrigt bland de bättre i laget. I Geson.

Klänningstyger Dragning
nyinkomna, till verkligt goda
priser. Däribland >Brigitte Bar-
dot> rutigt, till 2 :50 per met..
HERR-JEANS, gröna, 10:?5,
ilito goss, blå, 10-16 år 10:*.
En del rester i pojk- och flick-
jeans billigt.
Ankelsoekor, goss, från 1:?b.
Gosströjor, bomull, 3:50.
Herrunderkläder i charmeude
fr. 1:-. m. m.
LAKANSVÄV, obl., fr. 2:65/m.

|(innarps Manufaktur
KINNARP. Tel. 134.

Danmarksfärd 1å.
ltt r7.ror Klnnarp

Kinnarps fottrollspelare reser
Iörilagen den 16 juli till Dan-
mark för tre matcher mot dans-
ka lag. Underhandlingar om
vänskapsuppgörelser pågår sorn
bäst och så gott som klårt är,
a.tt elvan på lörda.gen spelar i
Gudumholm. som lieger i när-
heten av Ålborg. På tisdaeen
och torsdpqen hopoas också
grabbarna få möta nåeot alanskt
Iaq. Resan kommer ått gå med
båt till Fredrikshavn och sedan
blir det fortsättning meil tåg.
Gutlumholm gästaile Kinnarp
för tr'å år sedan oeh ilpt är allt-
så frågan om ett retfirbesök.

Stänqselstolpar
hässjekabel 750 m. pr. rulle
salu,

Kinnarp 5

i Slutarps IF:s lotteri.
Förseglade vinster utföll enligt

följande:

Vinst nr 1 lotrt nr 354

> >2 > >>726

>> >3 ) >319

Polisman Allau Sjöberg.
Kontrollant.

Sammanträden$@ it lf$:i'ffi*,,-,*#'i,:.$i
ilkr., för Ekarps Kronogården

I{iwne'aed,, l3l'r?,':i',';Iff5i'åä
EX'IRA PASfORATSSI'ÄMMA i siffrorna för Prästbolet och

i Kinneveds k)'rka måna"geol Pl:i:""*.ttommen samman-

den4juli1960kl.20.;ä:'^*--""IhänEer,.meddenomfattande
; byggnation, som i år och nästa

Ärenile yttrande ang. servi-l år äger rum där.
tutsavtal. I titt ombud för Börstigs pas-

Ärenile yttrande ang. servi-l år äger rum där. 
Itutsavtal. I Till ombud för Börstigs pas- 
|

Orilf. I torat vid Allmänna Kyrkligal
L ffinlii'"iT;lr *i-'"'#: If@ i i l:lål::H#å":riåir#l I

Frötrind ilrrt:mi:liful*"Häl11 
n arrffla' sullr sulrpr, :;-' 

I

De, som å kommunens avstjälP-ll: 
1

ä1å:iil'ili1i'li,?,,äiå1'åå; I vakt mästare
andra skrymmande artiklar tor- 

|

de för undslippande av viteser-i 1tLt-<9s..1itt 
Slutarps Missionshur

Iäggande ha iortforslat dessal titttraau efter överenskommel"

före den 8 augusti 1960. i tu'
!'örmåner: tr'ri, nyrenoverad

Kinnarp den 19/7 1960 rl rvrru@rrv rlrrv'v' ll bostad om 2 rum och kök'
Närmare upplysningar genon

Lars Fretlriksson, Åsarp. Tel. I
Äsarp.

till
tr'rökintls Hälsovårdsnämntl.

SLUTARPS IF

Frökind

Kollekter i Kinneveds pastorat

Kollekterna under andra
kvartalet 1960 i Kinneveds pas-
torat har uppgått till 2.195 kr.,
därav i Kinneveds församling
1.736 kr. och i Vårkumla för-
samling 459 kr.

Tredje böndagens kollekt till
Svenska kyrkans heclnamission
uppgick i pastoratet till 2.443
kr., därav i Kinneved 1.635 kr.
och i Vårkumla 808 kr. I Vår-
kumla församling med endast
175 invånare utgör summan 808
kr., ett synnerligen gott mis-
sionsoffer - inte mindre än
4:62 per p""L

Friluftsgudstjänst i Kinnevett

Friluftsgudstjänst hölls i sön-
dags i Kinneveds prästgårds-
trädgård under synnerligen god
tillslutning. Kyrkobrödernas
ordf., köpman Göran Sandin,
Kinnarp, höll en betraktelse
med utgång från Jes. 2:2-3,
varvid han särskilt betonade
värdet av men också väsens-
skillnaden mellan ett andakts-
liv i naturens tempel och i Her-
rens tempelgårdar.

Kyrkorådsledamoten Sven
Andersson, Lofsgården, höll ett
föredrag, där harr gav en bild
av folklivet i Kinnevecl under
52 år, som NTo-föreningen ver-

och till vilken välsignelse den
varit särskilt för många unga
människor i den ålder, då ka-
raktären danas och forr.nas.
Kontraktsprosten Erik Mal-
mensten höll därefter predikan
med utgång från söndagens af-
tonsångtext över ämnet >Är
det något, som fattas i vårt
kristenliv och i så fall vad?>

Söndagssol, högsommarvär-
me och mycken sång förlänadd
en festlig prägel åt den fortsat-
ta samvaron kring dukade kaf-
febord i prästgårdens trädgård.
En vid tillfället upptagen mis-
sionskollekt jämte behållningen
av kaffeserveringen inbringade
392 kr. Som avslutnine lästes

, 
gemensamt Fader vår och
sjöngs Härlig är jorden.

ikat i församlingen. Åskådligt

I framställdes föreningens nyk-
Iterhetsfrämjande verksamhet

Fotboll
fångavallen, Slutarp,

tisilagen den 26 juli kl. 18.45.

IFK, ULRICEH.\MN
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En av F albygdens mera. be-
märkta måir, f.d. mejeristen Rag-
nar Johanson, Slutarp, avled på
tisdagen efter en kort tids sjuk-
dom,

Den bortgångne var född i Hal-
lagården, Slutarp, år 1888 och son
till den kände häradsdomaren Al-
fred Johansson. I yngre år arren-
derade han först Skåttegården i
Vårkumla samt därefter lVlarbo-
gården i Slutarp. 1922 övertog han
Slutarps mejeri, vilket han inne-
hade till slutet av 3O-talet, då det
överläts till mejeriförbundet.

Ragnar Johanson var en prak-
tiskt kunnig och duglig man, vars
rika . erfarenhet och kloka om-
döme gjorde, att hans krafter togs
i anspråk för uppdrag av skiftan-
de slag. Han var ledamot sedan
1933 i Kinneveds kyrkolåd och
pastoratskyrkoråd samt ledamot
av ecklesiastika boställsnämnden.
Dessutom var han kyrkovärd.

Han har varit ledamot i kom-
munalfullmåktige från början åv
3O-talet. IIan var vice ordf. i Kin-
neveds fuilmäktige och efter kom-
munsammanslagningen innehade
han samma post i Frökinds stor-
kommun. Under rnånga är vat
han ledamot i taxeringsnämnden
och under kristiden ledamot i Kin-
neveds kristidsnämnd.

Efter sin fader erhöll han upp-
drag som boutredningsman och
auktionsförrättare. Vid sin bort-
gång var han ledamot i Mellersta
Våistergötlands brandförsäkrings-
bolags styrelse. Han har även va-
rit ordf. i Kinneveds högerför-
ening.

Närmast sörjande är makan
Elsa, födcl Andersson, och barn,
dottern musikdirektör fnez }Ialle-
skog, Karlstad, och sonen försäk-
ringsdirektör Inge Halleskog, Dan-
deryd, samt svärdotter och barn-
barn.

Statistiskt om Frökintl
Av den nu föreliggande Års-

bok för Sveriges Kommuner
1960 framgår att tr'rökinds
kommun vid årsskiftet 1gb9/60
hade en till 129,9 kvadratkilo-
meter uppgående areal samt_
2.081 invånare. Av arealen ut-
gjorcles 52,. .!:vadratkilometer
av åker. Taxeringsvärdet av de
skattepliktiga fastigheterna var
förra året 14,3 miljoner kronor
för jordbruksfastigheterna, av
vilket belopp 2,1 mil;bner kr.o-
nor hänförde sig till skogsare_
alen, såmt 4.2 miljoner kronor
till övriga fastigheter. Skatte-
underlaget enliet 1959 års taxe_

3-3 i Kinnarp för
Friggeråkers StU
De båda SlU-lagen Frigger-

åkör och Kinna.rp möttes på
_måndagon i en fotbollsmatch på
Kinnemo. &esultatet blev sa.lo-
moniskt 3-3. Även i halvlek
var la,gen lika eller 1-1.

Kinnarp bostod av idet akt.iva
spelare från lfinna,rp resp. Slut-
arp.

f'riggeråker hado endast 4 st.
aktiva, dessa flån Tomten och
Rapid samt Borgunda.
Matchen var pigg hela tiden och

publiken fick rig många goda
skratt. Det bjöds även på god fot-
boll då Kinnarp hade en fin inner-
trio med Göte Andersson eom pri-
mus. f Friggeråker lade man mär-
ke till målvakten Tor-Äke Gus-
ta.fsson, som fick visa sej på styva
linan åtskilliga gånger under
matchens gång.

Kinnarp började målskyttet ge-
nom cf. OIle Karl6n som, trots
offsidel_äge, fick nöjet att inleda
måltillverkningen. l"riggeråker
kvitterade emellertid genom Mor-
gan Wärn, sorn nickade bollen i
nät.

1 andra halvleken tog Kinnarp
åter ledningen g'enom Karl6n, som
omarkerad bara hade att >>toffla>
bollen i måI. Kinnarp hade många
goda måltillfällen och mannarna i
kedjan var många gånger förbi
F riggeråkerförsvaret, men mål-
valrten i Friggeråker spelade >>en

andra centerhalv> och tog hand
om de flesta bollar, som gick för-
bi hans kollegor i försvaret. Efter
att Friggeråker kvitterat genom
Hans Törnqvist blev det stråx åter
Kinnarpsledning denna gång ge-
nom Göte Andersson. Friggeråker
kvitterade ånyo, och resultatet
blev alltså 3*3.

I Kinnarpföravaret var ch. Ahl
och vh. Karl6n de bästa, medan
innertrion var främst i kedjan.

I Friggeråker var förutom den
redan nämnde målvakten, Leif Ar-
vidsson till sin fördel.

I kedjan var den snabbe yttern
Allervad bra. ?Vt-n,

Fotboll
på Kinnemo

måndagen den 25 juli kl; 19.15.

F'AIK-KINNARP

ringar utgjorde, om man från-
räknar det av staten tillskjutna
beloppet, 4,9 miljoner kronor.
Pr invånare utgjorde detta
skatteunderlag 2.348 kronor,
vilket belopp lämpligen kan
jämföras med de 2.956 kronor,
som utgjorde genomsnitiligt
skatteunderlag pr invånare för
hela rikets landsbygd. (pRK)

Frökind vill låna
Länsstyrelsen tillstyrker f,'rö-

kinds kommuns anhåIlan om
att låna 300.000 kr. på B0 tu
för att finansiera fullbordade
och pågående arbeten med vat-
ten- och avloppsanläggningen i
Kinnarps och Slutarps samhäl-
len.

FAII{ segrade i Kinnarp uh'oo'

3 mål av Hobros Kristensen
FAIK segrade fullt rättvist med 5-3 vid månda.gens match på

Kinnemo. Frånsett den första och sista kvarten av uppgörelsen
bjiiil inte ilenna på något särskilt spel och ilet fauns åtskinigt i
båda la,gen som behövor rättas till inför seriesta,rfen. I FAIK-
Iagetr deltog några a,v de da,nska, spelaxe som gästan staden och
sålunda spolade Drik Danngårrl och K.-E. Anderson stopper var
sin ha,Ivlek, metla,n Ka,rl Erik Kristensen deltog hela ma,tchon som
vänsterinner. Den senare visade prov på fint spel samt god skjut-
förrnåga vilket inbringado tro måI. Han var tillsa,mmans med
Markrutl och Ifasso Eriksson bäst i kedjan

tr'örsvaret verkade inte så värst
stabilt, men Nordmark slet på
känt man6r och kan ges ett bra
betyg, medan det i övrigt var
ganska slätstruket.

I hemmalaget framstod försva-
ret som bästa lagdel med bröder-
na Bo öch Kjell .Iohansson som de
bästa, jämte l-lemming Torstens-
son, som dock drog ner sitt betyg
genom ojustheter.

I försvaret var Seidler ovanligt
blek och kedjan vägde lite för lätt
mot I'AlK-försvaret och fick inte
mycket uträttat.

Målens rad:
7 min. 0-1 K.-E. Kristensen

10 min, 1--1 Gösta Andersson
16 min. 1-2 K.-E. Kristensen
31 min. 2--2 Flemming Tors-

tensson
44 min. 2-3 Hasse Eriksson

Andra halvleken
32 min. 2-4 K=E. Kristensen
37 min. 3--4 Rune Arvidsson
44 min. 3-5 Bengt Löfgren

( straff) .

Bra domare var Lennart Thors-
son, Slutarp. Geson.

Liga gripen för inbrott.

FAIK till KinnarpFnölcind
På förekornmen anletlning

medclelas härrned att oljeut-
släpp på kommunens avlopps-.
nät är strängeligen förbjudet.r

Slutarp tlen 2116 1960.

Arbetsstyrelsen för vatton
oeh evlopp.

FAIK spelar på månclag i Kinn-
arp. Laget avreser från Odenolan
18.15. Matchen mot Kinnarpsläget
spelas kl. 19.15.

Laget: Jan Andersson, Osvald
Johansson, Rolf Markrird, Henry
Nordmark, Erik Johansson, Rune
Löfgren, Lennart Ändersson,
Bengt Gr'een, Bengt Löfgren, Vilte
Dyberg, HansEriksso". 

Zgl+-66,

i Frökind, Gäsene, Redväg
Polisen i Ljung under letlning av polisassistent Arne

Högberg har i samarbete med poliser i Vartofta, Kinnarp,
trädet m. fl. platser kunnat gripa en tjuvliga, som opere-
rat inom fem landsfiskatsdistrikt, nämligen Redväg, Äs,.
Gäsene, Kvänum och Frökinel. 26h-a.
På lördagskvällen kunde tre

av ligamedlemmarna. gripas.
Samtliga hörde hemrna i Kärr-
åkra och var i tjugoårsåldern.
Ytterligare några ynglingar
misstänkes vara inblandade.

Ligan, som specialiserat sig
på inbrott i cigarraffärer,
mindre Iivsmedelsaffärer och
kiosker, tros stå bakom mer än
Z0-talet inbrott i nämnda di-
strikt. Ligan har opererat hela
våren och kommit över stora
mängder cigarretter, andra
lättbortforslade varor samt
pengar.

Hittills har polisen genom li-
gans gripande klarat upp två
inbrott i öra, en mc-stöld i Jä-
la, ett inbrott i Möne, två

kioskinbrott i Äsarp, två affärs
inbrott i Blidsberg, ett inbrott
i Timmele färgeri, en stöld i
en urmakeriaffår i Dalum. ett
inbrott i Blidsberg, ett kioskin-
brott i Kinnarp, två inbrott i
affärer i Kinnarp, ett inbrott i
en snickerifabrik i Kinnarp, ett
inbrott i Slutarp, ett inbrott i
en affär i Vartofta, ett auto-
matinbrott i Vartofta och elt
inbrott i mejeriet i samma ort.

Värdet av de stulna varorna
och pengarna har ännu inte
kunnat uppskattas, men hus-
undersökningar hos den grip-
na trion har uppdagat en hel
del stöldgods. Mycket har gi-
vetvis också förbrukats av li-
gan.



Kinnarp på drömresa i Danmark
Succe for fotbollslaget "uh-ou'

Seger i två av tre dueller
Untler titlen I.617-2211 gästade Kinnarps IF vänorten Gudum-

holrn i Danma,rk. Tro fottrollsmatcher spelades mot, i tur och ord-
ning, Kongerslevs IF, Storvorde-Sejflods IF och Gudumholms IF.
Den första, ma,tchen, som spelades på söntl., blev jåi,mnast, m1'cket
boroende på att Kinnarpsspelarn:l va,r reströtta. Före denna match
höll don tla,nsko lägerchefen Max Mårtensen ett tal till de svenska
spelarrra,, vari han hälsade ilem hjärtligt välkomna till Danmark.
Ifan ville också med sitt tal hedra tlo da,nska fotbollsspelare, som
alöalades vid dsn frukta.nsvärda flygolyckan på lördagen. Flaggan
som hittills varit på halv stång hissades nu som t€cken på att
matchen kundo börja.

Uppgörelsen slutade 3-3 efter
det att Kongerslev håft ledningen
med 3-1 i halvlek. Målskyttar
var Gösta Andersson 2 måI och
Sixten Ändersson 1. Lasse Wes-
terberg i målet gjorde en prakt-
mateh.

På tisdag kom Storvorde-Seil-
flods IF' till Gudumholm för
match mot svenska,rna,. Xlfter
2-1-ledning i halvlek ktrnde Kinn-
arp vinna med 5-2. Spelet var
hyggfa.t 631 ft6nflif.ionen bättre än
mot Kongerslev. Målgörare föx
Kinnarp var Gösta Andersson (2),
Ilrland Johensson. Rune Arvids-
sin och Sixten Andersson 1 mål
va*rJera.

På torsdAEen spelades den sista
matchen. liksom de fvå fö':ra nå
Gudumholms tttmärkta fotholls-
pIan. Motstån.lårc var värtlarna
Grrdumholms IF" Gott såmspel och
bättre kondition än rrotsrån<larna
gav en utdelnins På 7-0 i Kinn-
arps favör. Målqöra.re: Gösta Än-
dersson (3), Ka.rl-Gustav Johans-
son, Rune Arvjrlsson, Fleming
Torstensson och Kiell Johansson'

Det danska. fof.hollspel kinnårps-
spelarna lärde kä.nnå. vår hårt oeh
rss6lrrt. knappnsl något skönspel
men effektivt. De danska sDelarna
giek rakt på mål och sköt ofta
och hå,rt. Vad beträffa.r teknik och
kondition bråst det dock mycket
beroende på att de lägre seriernas
tåg sällan eller åldriq tränar.

På kvällen efter huvudmatehen
hölls av-qkedsfcst för svenskarnå,.
De danska värdarna sjöns >Du
gamla du fria>> och sedan tillsam-
ma.ns med sv€nskarna Det ä,r et
yndigt land>. Den lilla svenska
skaran svarade med ått siungå ett
par svenska folkvisor. vilka livligt
uppskattades. Max Må,rtensen tac-
kade de danska familjer som in-
kvarteiat sPelare i sina hem, och
riktade också ett tack till svens-
karna, för att de vela,t komma. Den
svenske leda.ren Hialmar Nielsen
uttrvckte därefter sin stora taek-
såmhet för det varmå motta.gande
vi svenskar fått och hoppades att
kontakten mellan vänorterna må.t-
te bli varaktig och ytterligare för-
står'kas.'
' Unde" den tid vi svenskar var: i
Danmark, blev vi omhändertagna
på ett sätt som vi aldrig kunnat
drömma om- Vi bodde en och än
hos familjerna oeh cletta ledcle till
att kontakten mellari svenskar och
danskar blev mycket god. Vi lärde 

I

Fotboll
PÅ KINNEMO

onsdagen elen 27 juli kl. 19.00.

NAPID-KINNARP

kä.nna danskt gemyt och gästvän-
lighet, som en turist aldrig upp-
lever. De dagar vi var i Danmark
kommer vi sent att glömma och
vi uppmanar fotbollslag och andra
idrottsenheter att görå som oss.
Res till Danmarkl Ni kommer ald-
rig att ångra Er.

Kj€Il.

UNGSUGGA
hälsokontrollerad, grisningstid
d. 5/8, till salu.

NiIs Bäcklund, Lilleg., Slutarp.
Tel. 240 58.

SlutarP-IFK l;'hamn
på Tångavalle4 i dag

Slutarp möter i första matchen
efter semesteruppehållet, IF Kam-
raterna från Ulricehamn, vilka nu
gör ett returbesök på Tångaval-
len. Gästerna spelar som bekant i
div. IV, varför kvällens match blir
en intressant jämförelse. Av olika
anledningar saknas i hemmdlaget
bl.a. Göte Andersson. Rolf Svens-
son och Kurt Kar16n. Sture Hjelrn
är dä.remot klar för spel igen efter
sin skada i våras och därjämte år
fngemar Ungh återigen rpelklår
för Slutarp.

Kvällens låguppstäUning: östen
Kar16n, Ingemar Lundahl, .Per-
Uno Gustavsson, Sture FIjelm,
Lennart Pettersson, Mats Anders-
son, Bengt Hermansson, Hans An-
dersson, Kenneth Gustavson, Inge-
mar Ungh, Rolf Karl6n,

Full fart p0 höbargningen . ..
'''i:'r.'jr''.:':

H;r4'

w

Nu hoppas både de oeh vi
andra på en bättring. UpPe-
hållsväder ännu en tid och det
ger chansen till en hYgglig
bärgning. Höskörden före-
faller mestadels vara gans-
ka god, men skador och en för'
sämrad kvalit6 på höet har na-
turligtvis inte kunnat undvikas
under den långa regnperioden'

Ändå kan man kanske - i
varje fall just nu - se relativt
tjust på situationen. Det beror
bara på vädret. . . Hängning av
höet på stakar eller i hässjor
tycks numera vara det vanliga
på gårdarna, och metoden är
naturligtvis den bästa >regnför-
säkringen>. Den gamla stack-
ningen, visserligen arbetsbe'

Bengt från Kotarp på vagnen och Leif från Liden på traktorn rned hölastaren - ett praktiskt
samarbete i Slutarp sorn gav god fart åt höbärgningen. ,, Lfll-6A,

Ile senaste dagarnas förbättraile väilerlek har gett våra lantbrukare en välkommen möj-
lighet att äntligen bärga höskördarna ute på vallarna. Det är höS tial. På de flesta stäl-
len slog man vallarna reda,n strax eftor midsommar, och hos många lantbrukare har höet
vid det här laget stått ute omkring fyra veckor.

sparande, var en alltför osäker
metod. Den förefaller höra en
förgången tid till.

En rundtur i tisdags visade
en höbärgning på full gång i
bygderna. Hos Bengt Nilsson
på Kotarp i Slutarp åkte det
första höet in för säsongen.
Han slog vallarna i veckan ef-
ter midsommar och det hässje-
hängda höet hade alltså stått
ute i fyra veckor. Det märktes
på den saftigt gröna förstaårs-
vallen, där återväxten redatr
stod hög.

Lite försämrad kvalit6
men annars hygglig skörd,
kommenterade Bengt Nilsson.

Han hade god hjälp i höbärg-
ningen av grannen Joh. Johans-

son på Liden och dennes son
Leif Filipsson. Ett praktiskt,
givande samarbete hade etable-
rats - det brukas så granngår-
darna emellan.

Från Liden hade man tagit
traktorn med också, och med
ena traktorn >förspänd> förena traKtorn >Iorspanq> ror 

I

flakvagnen och den andra för- i

sedd med höIastare gick last-I
ningen snabbt och smidigt, och
lass efter lass kunde vinschas
upp på höskullen hemma hos
Bengt på Kotarp.

- Det är bra om man kan
hjälpas åt på det här sättet, sa
>gå'l.bönnerna> samstämmigt.

Och bärgningen gav syn för
sägen' 

Elr.



Frökind

Välbesökt guilstjänst i SlutarP.
Den till SlutarPs järnvägs-

park utlysta friluftsgudstjäns' I

ten i söndags måste På grund 
I

av det ihåltande regnet förläg-
gas titl SlutarPs missionshus,
som helt fylldes av guilstjänst-
deltagare. Ordf. i Kinneveds
kyrkobrötlrakår, köPman Göran
Sandin, läste ett bibelord och
hälsade välkomrnen.,Kvarnäga-
re Sven Axelsson, Dala, f. d.
Kinnevedsbo, läste sönclagens
högmässotext, varefter han höIl
ett på rika synPunkter mättat
föredrag, betitlat >Värt ansvar
som församlingsmedlemmar>>.
Talaren poängterade bl. a., att
det icke är prästen ensam' som
kan svara för gudstjänst och
gudstjänstliv, utan Pråst och
församling gemensarpt.
anförande, son diirPii btills av.
riksd.agsman Gustav Hallagård,
Slutarp, erinrade han'om det
kristna arvet sedan generatio-
ner och den ovärderliga skatt,
som vi äga i Den Heliga Skrift

- omistliga tillgångar för vårt
folks religiösa och sedliga fost-
ran.

Medlemmarna Slutarps
kyrkliga syförening hade bakat
och skänkt allt till det goda
enr.-kaffe, som sedan servera-
des. Behållningen av kaffeser-
veringen skall helt gå till svens-
ka kyrkans hednamission 1ik-
som den kollekt, som vid till-
fället upptogs.

Kontraktsprosten Erik Mal-
mensten avslutade med en be-
traktelse över orden i Dar,r. Ds.
96: 1-3.

tfioskstötd i Kinnarp.
Cigaretter och choklad lill

c:a 300 kronors värde blev nat-
ten till lördagen taget vid ett
inbrott i en kiosk i Kinnarp.

Tjuvarna eller tjuven hade
brutit upp listen pä den skjut-
bara luckan framtill på kiosken
och genom den tagit sig in. Ut-
redning pågår.

Fotboll
på Kinnemo

fredagen den 29 juli kl. 19.00.

FLOBY IF-KINNARPS IF

tn del ltCIper för dyil

-a 
ANDBA föPrcB från

lors Gusfotssons Möbelqfför

-O 
SLUTAR,P.

O Tel. 179 Kinnarp.
O Allt I möbler och sofl-
I grupper, mattor m. m.

Ulricehamnskamraterna vann
t ch-60.

övertygande 6 -2 mot Slutarp
Det blev en stor förlust för Slutarp i tistlagens våinskapliga upp-

-görelse på Tånga,va.llen, där Ulricehamnskamraterna visade sig
var2, överlägsna, i allt, och utan svårighet kunde bärga en säker

Kinnarps

Samhällsförening
hå,Jler extra möto fredagen den
29/7 kt. 20.

jirende: Ombyggnad av be-
lysningsnätet i samhället.seger rnetl 6-2.

Gästelna inledde starkt och,
hade efter tio minuters spel för- 

|

skaffat sig ledningen med 2-0, l

Styrelseu.

.-tplO-Seger wt.

vänskap
och väiplacerad flisPatk) samt -

minut gammal, då gästerna ökade
sin ledning till 5-1 qenom rzi. Gus-
tavsson och i 26 min. blev det 6-1 I

med må,I av hy. Stoltz. Nu slog

ka i offensirren. Samtliqa spel"rle
var överlä,gsna. hemmrlegelq r]ito
på respekt-ive pr"tser" och man k:n
utan vida.re t"la orn klasskilinad
mellan de håda la.gen.

I hemneelaqet vFr'clet inqen sofil'i
ntärlil.oS föi'o cle örr;';-^ o* -ut't,
gndspl qi" n'ålvrl<ion Karl6n. vlrs
höqljudcla kommentarer till hän-
clelserna bör dämpas betydligt. Så
Få"litligå kort som bl.a. Per-Uno
Gustavsson. Mats Andersson och
fngemar Ungh fick spela statis-
tens roll i uppgörelsen och utan
att överdriva blev laget utspelat.

Domare var L. Thors-son, Slut-
afp. Geson.

återigen - av cf. Hellkvist. 
i

Andra perioden vår endast en I

I rörläggaren John Oskar Karls'
sons med firma John Karlssons
Rörledningsfirma, KinnarP, vid
Vartofta och I'rökinds domsag:ås
häradsrätt anhängiga konkurs har
slutredovisning avgivits och utdel-
ningsförslag u.PPrättats samt
komma att fr. o. m. 2 arugusti
1960 hållas titlgängliga hos advo-
katen Sten Orre, FalköPing.

Klander anhängiggöres mot re-
dovisningen På sätt och inom tid,
som stad.gas i 191 $ konkurslagen
och anmäles skriftligen mot utdel'
ningsförslaget hos Konkursdoma-
ren i Vartofta och Frökinds dom-
saga, Tingshuset, FalköPing, inom
30 dagar från ovannämnda dag.

Mu]lsjö cten 26 juli 1960'

Rättens omtrudsma'n.

resultat i målProtolroilet.

ren Sture llermAnsson skötte sig
utan klander i försvaret, där f.ö.

son gjorde bäst ifrån sig bland de i tS,"--*.-f,;.-äaller 0-1
övriga 80 min. vi. Gegerfeldt 0__2Anfallskvintetten var i.lig. h:lt 85 min. try. Sv"anstrom b_s.
lyckad vare sig i-sp.elet:11:i],ll- Bra domare var Lennq.rt Thors_
slutningarna och kvällens ttppställ-tlutningarna och kvallens tlppsrFll- ,son, Slutarn.
ning tarvade säkert en översyn in- 

I

fÄ- -azioafovlon !

Geson,

;i'å"ilåTä ii,'.!;'1åål?l'i.lil: i Sen sationell R.a
måI, sorn mest liknade ett siälv- I - -
mål men Bengt Hermansson hade
en fot med i spelet. Ulricehamnar-
nas mål gjordes av: hY. Stoltz, cf.
Hellkvist, ch. Lönn (På en hård

1-0 mot Kinnarp i

gQsterna av på takten men be- Likserr-n Ilc111må1*göt ställde gäs- ,

härskade dock spelet tltan nå.gra ie')tä un$ m.ed en rlel reservcr'. l

allvarligare försök tilt. 
T^1-l-1^1i- Rapidförsvay:€t vår stal.kt octr top- j

ning. Det blev i stället hemma- 
I p,råcs av rh. ]{en'ik JohaRs*on

laget, som genom cf' G1".1?,":""1 är,i 
- 

"rr.' 
c"nnåi" Johr-1-nssölr, non'r

kunde snvgga upo sifftan till 2-tt ';"', ;.' " -,'

nåsra Finuter -röre 
.f '^,:l*l:":, ijå:||",:J:,i:1-?|ff f#' #ru:";Det gästande laget behä"rskade "illl"-.,--'l:.:''":"""-^"""'

det håla underlaget -vår.äi'ri"i llil--:l:: elvn missköttå hellef i

och spela.rna var över rrå tåx"i"fu il-lt:.,-'lj:,,tlatger f]ert därenrat !

och sne.hha. rnnerr.rion'#ili;;; Y:l{'r? 1o"r;j,in-fJ*t Iö1,]*-t: i"-1]1: 
ioch snehh'r. Inner'trion Hallstrom ':-i..-

_Hellkvist_crrstavsson 
-v'å;ä; 

;ä sl utnin gatrt;r," t'tt på plr ncn. glck 
I

bra sa msper ocrr styrtan 
"i"rä;: 

XIT: ".1-::"r:il1J5*i*: 
ulJ,"f,'i,:I 

I;ä ;;"iå:' äH;:;ä#"' åä;" :; 
I l:l::::": jri*r1{. ri11e walrsren I

Lönn utgjorrle, en rast kil;;'i lT:1.|IT:"31'1". *Tlli;i'rsån vär i
r\( cnmrltglr lältiå",-'"ä".r,''".inor."*'ätä.""1d"-\-i'l'i l?:-.;lTjlli;''.,,.^..,u,,u

Brunngård och Hrllberq var stav- 1"" -i':":ip gJ"1'-u:] .15"t-"-'-:i:""l: -

Ftoby-seger '{r-6u'
i svag match

o Tf .pa Klnnemo
Utan att visa något överty-

gantle spel hernförtle Flotty vins-
ien med 3-0 i fredagskvällens
vånskapliga' uPPgörelse På liin-
nemo, tlär hemmalaget låg un-
der rned ett mål i halvtitl. Se-
gern gick åt rätt håll även orn
den med hänsyn till spelet blev
något må'l för stor. UPPgörelsen
präglade.s av dåligt spel med
mängder av felPassningiar och
därutöver mycket höjtlsPel.
De båda lagens kedjor fick inte

någon nämnvärd ordning På sinå
anfall, även om FlobY kunde note-
ras för ett Par bra sådana, som
bl.a. föregick målen.

I FlobYlagets försvar visade
målvakten Paulsson stor säkerhet
och i övrigt var hlr. Moberg, ch.
Josefsson och vh. Gegerfeldt bra
tillgångar. Kedjan var både På
sott och ont med inrarna Hailer o.
Geserfeldt som de bä.sta. En viss
speltrötthet (tt'ed.je matchen på en
vecka) gjorde sig nog gällancle i
Kinnarpslaget första halvleken,
men det tycktes bli bättre takter
allul-ä PY t ruuv
resultat i målprotolroilet. 

I

Westerberqs ersättare i målbu- 
|

ren Sture llermAnsson skötte sig 
I

utan klander i försvaret, där f.ö. 
I

kan noteras att vb. K.iell.Johans- j ltatprotokollet: . ',

Kinnarlr förl*rade på onsdagskviillen ln vii.nskapsmateh moi
trlnpitl rn*d **1, lratvtiti 0*1,

.?l:1.9*f gjorrl* i fiirstn hnlvlekenn S?:e rnin. av Cotrnl Joharis.ion
pil +ln vålplat"e.rad fris;"rark, Rcpidsegtrn var inte oförtjänt tnetl
ta,nko på antlra h*lvlekfln$ spel" då lia.pidgrabbarna i stort $t'tt
b*åärr*hatle pl*ntct"

ligt intryck och spelet g'ick nrest
på lösa boliner'. Det annals sri
starka försvaret v&1, inte ått liån-
nå ilien och det va1' endåst Wes-
terberg i måiet och vlr. Kir:ll Jo-
lransson som kan få godkänt. I
kedja,n söm inle Jick igång något
snmsp*l fannr det knappast någon
som kan fr'amhårras oclr, liksom
hos griisterna var skotten illa lik-
taclel rlc gångt-'r det beqäv sig. I,1t-'d
lit{rt tut kri}nc]e man tlock ha-ft ett
pnt mrl i för'stn h:rh'lek.

t,ennnrt Thn'.'sson, Slutar'p,
dörvrdc inllöi' c:a ?5 perscnei'.

Gsson,

Fröhincls
sksblyretse inf ordrar-*åii$med I

anbud å nedanstående matvaror I

för kommunens barnbespisning, 
]

omfattande cirka 250 dagspor-
tioner:

1. Specerier och bröd
2. Kött- och charkute"iu""o,
3. Potatis.
4. Grönsaker.
5' Ägg.

Anbuden .skola avse läsåret
1960-61. Närmare upplysning-
ar lämnas av skoistyrelsens ord-
förande, tel. Falköping 72757.

Förseglade anbud, märkta
>Skolmåltider>, skola vara skol-
expeditionen till handa senast
måndagen den 8 augusti kl. 72
under adress Skolexpeditionen,
Kinnarp.

Kommitt6n för
skolbarnsbespisningen.

andra perioden, doclr utan synliga

för seriestarten



I

i Kommunalnåmnden tillstvrker 
2ry7-60'

1'
I besvär över fullmäktigebeslut

om avgifter för vatten-avlopp
Frökinds kommunalnämnd har hållit sammanträde. Nämn-

den hade att avge yttrande med anledning av att kommunal-
fullmäktiges beslut angående anslutningsavgifter för vatten
och avlopp hade överklagats i länsstyrelsen. Klagandena ha-
de framhållit, att relationen av avgifterna mellan enskilda
och kommuneri ställde sig, synnerligen ofördelaktig för de

förstnämnda. Likaså hade'1 framhållits att vatten och av-
loppsfrågan var en kommun,'l angelägenhet, varför kommu-
nen i högre grad borde ekonomiskt bidraga till frågans lös-
ning. Kommunalnämnden be;llutade föreslå fullmäktige att
bifalla besvären, och att fråg,an upptages till förnyad pröv-
ning.

Karleby, Wilske och Kinnarp
vann 3 mästerskap i Falbygds

Fri,lb.ygdsnrå,sterskapen i friidrhtt avgjordcs i siincla.gs pri llk-
l,nllen i Flnby rne.d Ka.rletry GIF 5trp arrangör. Efter förmirlda-
Sen$ regu var banorna rn.Vcke,t tlh*r, rt uo det hindrarle inte Kinn-
nrps Åko Trirstensson från atf knsta. s}jutef 5rl,itg, vilket iir dct-
så,mmå $om nJ*tt måsterskapsrek6l4,

På skolstyrelsens förslag
tillstyrker nämnden hos full-
mäktige ett förslag till avtal
mellan Frökintls kommun och
Skövde stad angående komrnu-
nens avgift för elever i Skövde
yrkesskolor. Enligt förslaget
skall kommunen för varje elev
erlägga en årlig avgift av 450
kr.

Vid sammanträdet hade för-
slag uppkommit om bildande av
kommunalförbuntl för polisdist-
riktet. Nämnden tillstyrker
detta förslag hos tullmäktige.
Kommunalförbundet förutsät-
ter ingen personalökning, kost-
nadsförilelningen skulle ske ef-
ter skattekronor och förbunds-
direktionen skulle bestå av 13
ledamöter.

Till roteombud efter framlid-
ne Ragnar Johansson föreslås
Hilding Våring. Till gransk-
ningsledare vid höstens man-
talsskrivning och folkräkning
valdes kontraktsprosten Erik
Malmensten med köpman Göran
Sandin som ersättare.

Frökinds lokaliseringsnämnd
hade i skrivelse påyrkat, att av-
gifterna för anslutning till vat-
ten och avlopp fastställts i en-
lighet med arbetsstyrelsens för-
slag, att förbättring av allmäir-
na vägen mot Brismene företa-
ges och att gångbanor anläggas
inom' I{innarps och Slutarps
samhällen där sådana saknas.
Nämnden beslutade överlämna
skrivelsen till fullmäktige.

Hos fullmäktige tillstyrkes
att arbetsstyrelsen' för vatten
och avlopp får tillstånd att ge
firma Viak i uppdrag att utföra
projektering och hostnadsbe-
räkning för åters.tåenrle arbe-
ten möfin-slrrtä?F*ööE-Xiruiärii.-
Televerkets begäran att vid vät-
tenverket få på femtio år ar-
rendera ett cirka 100 kvm.,
stort område för uppförandei
av en automatisk telestation:
tillstyrkes.

Skorstensfejarförbundets be-.
gäran om höjning av sotnings-
taxan tiilstvrkes. Polismannens

begäran o- i"t tip åv ett s. k.
mätbord för en kostnad av 200
kr. tillstyrkes hos fullmäktige,
likaså Kinnarps idrottsföre-
ninis begäran att som reS€rvår
tionsanslag få till nästa 'års
stat överföra beviljat anslag på
3.000 kr. Hos fullmäktige till-
styrkes brandstyrelsens förslag
om ordnande av vattentäkt för
brandförsvaret i Vintorp. Bör- L

stig som för byggande av vat-
tenveservoar i Axtorp.

öhrnell.

Frökind

uvb'to'
Årsmöte i Kinneveds

kyrkobrödrakår
I fredags var kyrkobröderna

i Kinneved samlade till årsmöte
i prästgården. Ordf., köpman
Göran Sandin, inledde med en

kort andaktsstund, omramad av
psalmsång. Vid mötesförhand- j

Iingarna omvaldes Göran San-i
din, Kinnarp, till ordf., Daniele
Abrahamsson, Slutarp, till v.
ordf. och Sigurd Johansson,
Smeagården, till kassör. Till
sekr. efter Elias Johansson,
Fröje, som undanbett sig åter-
val, utsågs Nils Ax, Halsäng,
och till v. sekr. efter Gustav
Thor, Nydala, som likaledes un-
danbett sig omval, nyvaldes
Valdemar Johansson, Siggagår-
den. Till revisorer omvaldes
Linnar Andersson, Alarp. Efter
kaffepaus avslutades årsmötet
meil aftonbön av kontrakts-
proste! Erik Malmesten.

tr(inmarp
Sångarevangelist Ragnvaltl
Karlsson och stud. Gösta
Luthersson talar och sjung-
er vid mötet i missionshuset
frodagen den 5 aug. kl. 20.
Envar varmt välkommen !

Dagens dubbelsegrar'e Lrlerv Hans
Wolmebraudt, Kar'lei:y, på 400 och
1.500 m. Ässar Ändersson. Albion.
vann kula och eliskus. 10t) m.
l'a.nns åv favr:riten Stig Larsson.
På 4t]0 m. överra.skacl.e }{ans Wcl-
mehr"a.ndt med att vinna före en
annan ör.crråskning Björn Wer-
nersson. På 1500 m. hade Hans
Wal.meirrandf inget hesvår riled
att segra, och ö.0tJ0 m. vånns å1'
$igva.rrl Johansson före klubh-
kamraten Nils Gustav*son.

St,nvhoppet blcv en jäl"!"rn hir:to-
ria med Inge Johansson, Kinna.tp,
som seglåre fiire lngvar lrrilsson,
båda stannede på 3 m. I{öjd hleY
en littt affär" för L.-Å. Eriksson,
Ki.nnarp. Björn Wcrnersson t(]g
hnm längd f öre l o0 t'l.-sL'l{rä } cn
Stig Larsson. Ålie Tolstensson
segrnrle i spjut för'e Wilskes io-
vnncle Kennc.t Frlgelstr'öm.

I hirla och disl<us rann Ässar'
Ändersson. Albion. före L.-Ä"
Eriks.on och Yngve Johansso$.

i Mästerskapen blpv 'iiinrt förrie-i *Y*o5r.Ers^<rlJFlr trlr v r.1r'rr rt;r \r, -

illacle : K;rrlehy GIF 3, IK Wilske 3,lilAfl{} : ÅAneny liril J, rt! wrlt;
llKinnarps IF 3, Altrion 2.

ll Ställningen 0n1 st'1nriål'et: I
iiwilske 30 fuiing, 2) Kårleb-\,'

i?4, 3) I{in14.1'pu IIr 18. 4) IK
lbion 14. 5) Åsrrr'ps TF 5.

I Måstetrkapspoknten: 1)

.tte.qultårt:
Dirikus: 1) Ä,,gsnr Arido|iison, Al*

hinn. 36,92: f l YltBlr' .l "i.ri'"541',
KinnprD, 3.t.3:: 3l L.-Å. 1'l it-:srn.
d:o,3S,?5i 4) Ant.llls i\i;1ss0n,
Karltlry, 33,08i 5l Ingvar' }"r:ans-
san, 'Wilske. 32,93; 6) K.-8. Kär-
Itln. rl:o,31,70.

S.p.iut: 1) Åke 'forsteng$on,
Kinna.rp. 5.{,39; 2} Kennet Fågel-
str'örn. trVilske, 47,51; 3) Ilune
Kyrlr, d:o, 4t3,92; 4j Äirno Gtrs-
tåvsson, Kinna-rP,44,?1; 5l l3ill
Sand(:n, 14ri1eke. 43,63.

I 11.9; 2) Fiör'n 1Å"ernersson, d:o,
;1"2,0i 3) Ilvr:rt -drrdefsson, d:o,
i 1.2,1; 4) I{ur"t La}'rison, Albion,
| 12,21 5\ Åke Hoffman. Irilshe,
i 12,8; 6) $tig Johansson, KinnalP,
r 13.0.
I 4$t| rn.: li tIånB Wolmebrandt;
Karieby. 5ti,8; 2) B.jörn Werners-
$or!. Wilske. 57,6; 3l Evert Änders-
son. tl:o, '1?.9; 4) Lennart hfolrerrg"
Gutlhem, 58,9"

1,$00 rn.: 1) Hnns 1ry01nr0hrånd1;,
Karleby, 4.34,4i 2\ Regor Nicklns-
son, dro, 4.44,tr; 2\ Lennart Mo-
berg, Gudhem" 4.45; 4) Ilirilt Kjel'
i6n, Kinnarp, 5,14.

5.00O m.: 1'I Sigvard Johansstxt,
KarlehS', 16.01; 2) Nils Guståvs'
son. d:o, tr?,04,

Staf,ett: 1) Wilske 2.24.5t 21
Ittnnarp 2.32,*.

Krrl*: 1) Ässår A.ndet,sson, Ai-
hion, 12,57:2\ L.-Å. Idriksson,
Kinnr,rlp, 11,88i 3) fngvnl 1rr'*n*-
son, Wi].ske, 11,74; 4) yngve Jo-
harsson, Kinnarp, 1.I.ll2; b) K.-Ijl.
Kti:lön, Wilskr::, 10,34; 6) Ässar
Nilsson. Karlcl:;:, L0,1..1.

Fotboll
å Kinnemo

söndagen den 7/8 kl. 11.00

STENSTOBP IF B
KINNABPS IF B

Göte Andersson 6lr-fi'
som skrivit På för KinnarP kom
ICKE.från Trä,det, pom Tryckfels-
Nisse (deh spjuvern) uppgav i
föregå,ende FT, utan från'SlutarP.
Annars ysr flgf yätt.

jWilskc 83 poilne.2)
l3) Karleb_rr GIF 36,
i5) Gttclhcru ?.

Kinnarp
4) Albion

IK
o{,
1rl

CöteAiTrädetA
går till Kinnarp

Ett nytt starkt kort har Kinn-
arps IF:s fotbollsläger i dagarna
begåvats med då A-spelaren Göte
Andersson, som medverkat som hi.
och cf. i Trädet, ritat på över-
gångspapperen. Göte betecknas
som en lovande lirare och blir
utan tvekan en förstärkning för
sin nya klubb.

I{iru,nee,ed,
PASTOASEXPEDITIONEN

öppen fredagar kl. 13-16 under
tiden 5/8-9/9.

'Kyrkoherde John
Gudhem, uppehålrler
detjänsten.

Pastorsämbetet.

.1/g
-60 '

Fägeriind,
kyrkoher-

Fotboll
Tångavallen, Slutarp,

lördagen den 6 aug. kl. 16.30

(OBS tiden).
Norra Västgötaserien

Sorloledarna IIDLLEKIS IF
SLUTARPS IF

SIr"

)IK
GIF
Ä1-

i Långdr 1.i Björ:n Worttersson,
i wilske. 5,99: 2) stig Larsson. d:o.
i 5,92; 3) Kurt Larss;on, Älb1on.
ii 5,?1i 4l Åkr: Hoffma,n, Wilske,
il r.+r; nt Stig ,Tohanssnn, Kinnår'p,
j]4,r6.
;1 Höid: 1) L.-Å. Idriksson. Kinn-
liarp, 1.7?;2 )Ynge Johanss*n, d;o,
il 1?0; 3) Kenn{rt Fågelstr'öilr, Wils*
llke. 16å; 5) Bertit Ahlgrcn, d:o,

li Star': 11 T'nge Johansson, Kinn-
iia,rp, å00; 2i Ingvar: ltilsson, Wils-
ljke. 300; å) Ilegor Nickitsson,
ii Karir:by, 2S0; 4 ) Rnne Kyrk, lÄlils-
litre,:ec: å) Åimo Gust.ävson, Kinn-
i I arp, zsn.
I tOO: 1l Stig La.rsscn, Wilskfi,



Vara eller inte Varo u"-bo

Seger 10-1 för Slutarp
Upp som en sol och ned som en pannkaka kan man rubricera

Vara Sportklubbs inåa,ts vid lördagens match på Tångavallen, tlä.r
Slutarp segrade med hola 10:1 efter det att gåsterna tagit led-
ningen i sjunde minuten,

Slutarp vann 2-0 S.innarpppress
trots straffmiss

Att laget innehöli en del reser-
ver förkla.rar inte helt genom-
klappningen utan de hade kondi-
tion endast för de första tjugo mi-
nuterna, varefter det var som om
man stuckit hål på en ballong.
Dessförinnan hade laget visat prov
på bra fotboll och tog ledningen
på en indirekt frispark av hy. Ny-
berg.

Det var inte enda måltillfället
mot ett hemma"försvar, som ver-
kade virrigt just då. När sedan
Slutarp utjämnat till 1-1 g:enom
Bengt Hermansson i 19 min. och
något senare tagit ledningen med
2-1, målskytt Hasse Andersson,
fick hemmalaget vind i segien. In-
nan pausen ökade Hermansson
med ytterligare två mål till 4-1,

Efter pausen stack fngemar
Ungh emellan med 5-1 i 10 min.,
innan Hermansson gjorde 6-1 i
72 min. och H. Andersson 7-1
str4x efter. B. Hermansson åter-
kom i 2? resp. 34 minuterna med
två mål som gav 9-1. Sista målet
och därmed sitt tredje svarade If.
Andersson för två minuter innan
slutsignalen.

Man får inte dra för stora väx-
lar på, hemmalagets överlägsna
seger. Det finns alltjämt en del
brister i konditionshänseende. I
försvaret gjorde östen Karlpn bra
ifrån sig, liksom Per-IJno Gustavs-
son, vars byte med Lennart Pet-
tersson, som stopper var till för-
del. Ingemar Lunda,hl var inte på
toppen av sig själv och Sture
Hjelm har en bra bit kvar i trä-
ning efter sin skada. Detsamma
gäller Ingemar Ungh. Mats An-
dersson visa.de ett betydligt bättre
awägt spel än tidigare och var
pådrivaren i försvaret. I kedjan
hade Bengt Hermansson sin vack-

Fröklnd
4lt-6a'

Friluftsgudstjänst i AxtorP

och Kristi kYrka stod i cent-
rum. Predikan över dagens
högmässotext hölls av Prosten
Malmensten.

Under de lummiga björkarna

ra dag med sex mål på sitt konto.
En angenäm överraskning var
Rolf Karl6ns välberäknade inlägg
från vänstersidan, vilka gåv upp-
hov till flera åv målen och på den
andra kanten svarade Kurt Karl6n
för en del bra uppdragningar.

I Vara-laget var måIvakten
Brander synnerligen passiv och
släpphänt. Bästa män i försvaret
var ch. Fallgren och vh. Hofling.
I kedjan var vy. Nyberg bästa till-
gången.

K. E. Emanuelsson, Trädet,
dömde utan klander.

Geson,

Norra Vl,stgötaserien

Slutarp-HäIiekis 2-0
Mullsjö-*Karlslrorg 2-3
Våmb-Kinnarp 3-2
Mariestad-Trådet 2-2

, tl | |mor teoailogel
Det blev två poäng för Sluta.rp

i seriefinal på Tångavallen rnot
HäIlekis, som i lördagens match
inte imponerade. Hemmalaget
vär faktisl<t överläg'set i snabb-
het och kondition. Spe'let var
annars ga,nska jämntr fördelat
med en viss marginal för Hälle-
kis i slutet av matchen,

qndra hqlvlek
men Vamb vonn

Våmb segratle på hemmaplan
i söntlagens seriematch mot
Kinna,rp med 3-?,.halvtiil 3-1,
Kinnarp arbetade med största
pådrag och hade under antlra
halvlek ett ma,rkant övertag
men kunde in'te prieka, in det
en-poänggivande tredje målet.
Det började med att vi. Gösta

anstäiles vid l(innarps folkskola
fr. o. m. den.20 aug. 1960. Del-
tidstjänst, 3.5 timmars arbete
pr läsdag. Avtalsenlig lön.

Ansökningshandlingar insän-
des till skolexp., KinnarP, se-

nast den 16 aug.

Skolstyrelsen.

FRöKIND.
KOMMUNALFULLIIÄKTIGE

samrnanträcler i skolan Kinnarp
månclagen den 22 augusti 1960
kl. 19.00.

Ortlförantlen.

Kinnarps lag: Lars We-terneig,
Erland Johansson, Kjell Johans-
son, .F lemming Torstensson, Bo
Johanssonl Itj Seidler, Bo lvars-
son, Rune Arvidsson, Karl-Gustav
Johanson, Gösta Andersson, Ifno

försvaret hindrade seClan gästerna I gjolde 1-0. Lennart Karlsson,
från att ändra på siffrorna. östen I som åter kommit med i Våmb,
Karl6n gjorde en fin match i mål- | svarade för utjämningen i elfte
buren och var jämte ch. Per-Uno I minuten. Efter 20 minuter hade
Gustavsson bäst i låget. Den sena- | VamU en mycket bra period där
,re var den fasta klippan i uteför- { Sigvard Helllrerg först gjorde
bvaret och Mats Andersson var | 2-1. varnå Stie Thool soädde på
därjämte en bra tillgång med sin I titt S-f .

varpå Stig Thool spädde på

styrka i offensiven. Kurt Filipsson I andra halvleken var det Kinn-
gjorde fint ifrån sig som hh. och I arp som bestämde takten, men en-
var ett bra komplement i försva- | dast ett mål kunde laget göra och
ret, där backarna Ingemar Lun- | det var K.-G. Johansson som ele-
clahl och Lasse Pettersson gjorcle I gant sköt 2-3 efter kalabalik hos
ett habilt arbete utan ått g]änsa. I Oskarsson i Våmbs måI.

Kedjan fick inte igång något I I Våmb hade Oskarsson en bra
mera sammanhängande spel och { dag. Arne Fröid höll rent fråmför
måIen kom efter sporadiska fram- | buren, men frågan är om ;nte Ove
stötar. Ingemar Ungh l-rade tillde- | Stomtr var den för clagen bäste i
lats en defensiv uppgift och märk- I hela försvaret.
tes inte så mycket men visade vä- i I kedjan var de bästa K.-8. Jo-

Resultatet spikades |edan i i Ändersson i Kinnarp nästan så
första halvleken och fint arbete i I gott som omedelbart efter. avspark

gen till seg:ern genom att göra I hansson och Stig Thool,
första måIet. Hasse Andersson I Kinnarp hade en mfcket bra

Hällekis
Slutarp
Töreboda
Tidan
Ma.riestad
Trädet
Krrlsborg
Kinnarp
Våmb
Mullsjö

962124-70 15
970218-19 14
950420-72\0
9423 9-710
933314-14 I
9'32419-15 8
940517-21 8

937572-24 7

930613-18 6

9207]4-24 4

svarade för andr"a målet men lyc- I halvbackskedja i lfenning Tors-
kades inte så väl i spelet. tensson. O. Johansson och Seidler.

Hällekis bästa tillgång sågs i | 

-_

halvbackstrion Ändersson-Eriks- I Redan efter fem minuters spel

jämte centerhalven, som dock I och med ett inte alltför märkvär-
drog ner sitt bet5rg genom onödigt I aigt st<ott satte må,lvakten ur spel.
>tjat>, vilket även renderade ho- I En parallell till första målet blev
nom en varning. I övrigt var mål- I det andra, som kom i 25 minuten

son-Jansson, där den sistnåmnde I tog Slutarp ledningen genom Inge-
var en av laqets bättre spelare I mar Ungh, vilken drev igenom

I Cen vackra björkhagen . Pl lllt koll sion inträffade

utanför Axtorps missionshus I|d. ?-"tu,,t-,"tit-9,"c:., i:f-^l

lhållningen av kåffeserveringen
r går till kyrkobrödernas diako-
niverksamhet. Före avslutnin-
gen sjöngs ett flertal Psalmer
under rektor Ge'org öhrnells
lednilng.

Kolllsion bil-Mc

Sårrgarevangelist Bagnvald
I(arlBsoor

och studerande Gösta Luthersson
medverJrar vid evangeliskt möte i
Klnnarps missionshus på fredag
kvä]I. . _*--

vakten Westerling god i försvåret, I och hade Hasse Ändersson som I

även om han verkade passiv vid upphovsman. I andra halvleken I

den första målbollen. Kedjan kom- | hade Slutarp flera möjligheter att 
I

binerade ga.nska bra, ibland men | öka bl.a. på straff men denna la- |

hade dåliga avslutningar och i I des över av Mats Andersson. 
I

kvintetten märktes främst yttern j Domare var Harry Thiel, Floby. 
IEsseSanfridsson. j Geson. 
I

$lrolslädBr$ka
t lg''64 '

Kan Kinnarp ta
f redagspoä ng?

Dfter söntlagens n€derlag mot
Våmb i höstomgångens första
seriematch har KinnarP nu re-
va,nseh a,tt foralra, tlå Våmb På
fredagkvällen mötes På hemma-
plan. I KinnarP hYser man goda
förhoppninga'r om att Kinnarp
just med stöd av hemmaPlan
skall kunna vända På siffrorna
och - 

ja, i varje fall vinna rnetl
uildamålot.
Därmed skulle också laget räd-

das från att falla Ytterligåre ett
steE i tabellen, sbm för närvaran-
de -ser en smula >hotfull> ut. På
senare tid har KinnarP inte fått
nåson seger utan att ha kämPat
rrait ror äen och nu önskar man

.l stod kaffeborden dukade och
,l>,>>kyrkkaffet>>, som ånordnats
:i av kyrkobrödernas ffuar, sma-
rj kade utmärkt. Kollekten, sorn

Jvia tinfaUet upPtogs, och be-

samlades i söndags ettermld- Slutarp -m€llån 
en bil och en

dag en stor menilhet för t11 motorcykel'

dJtaga i friluftsgudstjänsten ..Pg-Fldt fordonen var på väg

där. Vice ordföranden i Kinne- tiil Ulricehamn på genomfarts-

vedskyrkobriidrakårDanielledenfrånFalköFins.Bilföra-
Abrahamsson, Slutarp, talade i lttt, :oT färdades bakom mo'

anslutning tilt ett ord ur Bergs- torcykeln, Jick se motorcyklis-

predikan över ämnet uH"r le"n 
titta. sig bakåt' och trodde

skulle Jesus ha handlat - och då att denne hade för avsikt

hur handlar au?r. Haretter t4- ".t.t 
t:ä19? in på höger avtags-

lade lantbrukaren Nils Ax, vä8' Istållet svänger den in på

Halsång, om )Fä ernas kylka d9n yä1stJa och bilföraren' som

- semhörighet och "t.t""'. 
gjort sig beredd på en vänster-

Båda anförandena var fyllda omkörning' $krapade mot cy-

av rika tankar - en gd t.*- keln. sammanstötningen var in-

mannaförkunnelse, där Krist r* t" av någon allvarlig natur'
Ise en upprepning åv insatsen mot

Mariestad, då segerviljan lyste
igenom, bollen sPelades snabbt i
kedjan oeh försvaret höll rent
utan att dra På sig några onödiga
tabbar.--Pu"- viktiga fredagimatchen
som böriar 18.30 dömes av Char-
les Johansson. I'alköPing' F risk. r.. L.



Tåe Falköping-Ulricehamn

clagen ltlt-bo,
På linjen Falköping-Lande-

ryd har vissa tåg en beläggning
på cirka 3 ä 4 resande i medel-
tal, vilket är alldeles för litet.
Det biir vara 25. På sträckan
Falköping-Ulricehamn är siff-
rorna bättrre, men å andra sidan
är tågtätheten större och detta
försåi,rnrar det ekonomiska resul-
tatet. Persontågstrafiken måste
därför beskäras, medan gods-
trafiken kornmer att bevaras i

j nuvarande ornfattning.

I ÄttOtingur, som planeras näs-
itra år blir, om man tar -dem i
tiiltabellsföljtl, att skoltåget på
morgonen från Trädet kommer
att ersättas med lanclsvägsbuss.

r Tåget från Falköping 9.32, som
sommanticl går ända ner till
Halmstad, skall nu på vardagar
vinterticl på försök utsträckas
till Limmared, varför man får
en bra förbindelse söcler- och
österut. Det ticligare middags-
tåget från Falköping : f. n.
dagligt sommartid - kommer
att försvinna och ersättas'med
landsvägsbuss vardagar, av-
gångstid från Falköping 72.20
och ankomst Ulricehamn 13.40.
Det senare middagståget från
Falköping som ankornmer UIri-

icehåmn 15.06 kommer att bibe-
hållas oförändrat.

Ett tåg från Halmstad, dag-
ligt oeh med anko,mst tili Ulrice-
hamn 15.20, skall gå endast lör-
dagar. Därem,ot avses tågets
fortsättning till F alköping bli
fortfarande ctaglig och för att
inte försämra resemöjigheterna
nornrt kommer man att sätta in
en buss från Vegby mecl an-
knytning till detta tåg.

Tåget från tr'alköping med an-
komst Ulricehamn 18.07 bebe-
hålles på vardagarna i oföränd-
rat tidsläge men senarelägges
på söntlagar så att det ankom-
mer Ulricehamn 20.04, är i Lim-
mared 21.30 och i Halrnstad
22.30. Täget sötlerifrån med an-
konrst Ulricehamn 20.54 är eLt
halvt goclståg med långa vänte--
'tider. Det mås,te bibehålla sitt
läge på vardagarna för gotlsets
skull, men på sönd. snabbas det
upp och ges sarntidigt en senare
avgångstid från Halmstad. An-
komsten till Ulricehamn blir
2t.17.

ersätts med landsvägsbuss
fiiltabellen för tågtrafiken mellan Ulrlcehamn och Falkö-

ping kommer bli förcmål för en nöt aet äntlringar fr.ån 1 ja-
nuari 1961, enligt vail sorn framkom vid ett sammanträde
metl SJ och kommunala represontanter i Ulricehamn härom

i

I{vållståg största 
Iproblemet 
IDet största problemet vid 
I

sammanträdet visade sig kvälls- 
|

tåget från Falköping bli. På
vardagarna blir ankornsttiden
21.53, men för söndagarna finns
olika alternativ. Antingen kun-
de det komma till Ulricehamn
27.30 o. därvid ha bra anknyt-
ning med snälltåget fr. Stock-
holm eller också senareläggas
till-22.73 fr. Falköping och an-
komst Ulriceha.mn 23.06, var-
ige,nom ytterligare tåg l<unde
>fångas in> i Falköping. De
kommunala representanter som
deltog i sammanträdet i Ulri-
cehamn, var räd,ila för ett allt-
för sent. tåg, men accepterade
dock trafikinspektörens förslag
att man på försök låter det läg-
gas enligt det senare alternati-
vet under vinterperioden. Det
kan alltså änilras till sommar-
tabellen, om olägenheter skulle
visa sig stora,

Sommartid går f. n. två tåg
mot Falköping meil ganska kort
tidsintervall. Det är snabb,tåget
18.18 och persontåget 18.40.
Dessa båds kommer nu att slås
samman och får avgångstiden
18.13.

SI,IITAR,F R,ASEIi

till Hällekis för returmatch i dag
med ett lag', som På två Punkter
avviker från förra lörclågens. Så-
lunda är Kurt Filipsson förhind-
rad medverka och på dennes Plats
som hh. gör Äke Johansson, f.d.
Valtorp, sin seriedebut för Slut-
arp. Sture l{jelm har återtagit sin
plats i laget och spelar denna
gång vy. Båda lagen ligger nu
lika ifråga om poäng och nu gäl-
ler det. vem som ska kunnå rYckå
ifrån. .7lC-@.

r

i-

Lehafton
å KINNEMO, KINNAFP,
onsdagen den 17 aug.

BENGTS LEKGÄNG leder
lekarna,
I samband härmed kl 19.30

DAMLAGET
mot
GUBBLAGET

Kinnarp fick 3-3 ,

Våmb kvitterade
2 sek. f öre slut
Kinnarp hade Våmb i säcken

två gånger vltl fredagskvällens

- seriematch på l(innemo men
ktnde bara bärga, en poäng.
R'esultatet blev 3-B efter 1-0
i ha,Ivtid. tt[;.60,
Kinnarp tog ledningen i 35:e

min, genom vy. !'risk och den no-
teringen stod sig till paus. I and-
ra periodens 7:e min. ökade hem-
malaget till 2-0 på fint inlägg av
Bo Ivarsson. När 28 min, återstod
kom från gästernas högersida, ett
vackert inlägg med a,vslutnlng i
mitten och mål som följd, 2-1
alltså. Tre min. senare uppstod
samma situation och ställningen
ändrades till 2-2.

Kinnårp hade haft kommandot
men nu övergick detta tiU gäster-
nå, som gjorde stora ansträng-
ningar att tillverka ledningsmålet.
Kinnarp återtog initiåtivet och K,
G. Johansson gav sitt lå,g ledning-
en med 3-2 sju min. före full tid.
Hemmalaget drog i slutminuterna
ner forwards till försvarsspel med
två hörnor som följd. varav den
sista slogs direkt i nät, blott två
sek. före slut.

Kinnarp hade denna gång be-
tydligt mer spel och målskott än
Våmb och därmed oekså de strös-
ta chanserna att avgöra rnatchen
i egen favör. Men det lyckades nu
inte.

Våmbs bäste var ch. och höger-
vin.{en, medån i hem.malaget Er-
land Johansson.skötte sin back-
plats med heder. Även K. G. Jo-
hansson spelåde med bravur. Där-
emot hade Kj.ll Johanssön svårt
att få kontroll på sin ytter. Ett
byte med Frisk i andra halvlek
kunde kanske ha givit hemma-
laget en fullpoängare.

Bra domare ver Cha.rles Johans-
son, tr'alköping. Publiken var få-
,talig i ösregnet, F.. L.

Frökind

tT?co.
Lånetillstånden

Frökinds kommun har fått
regeringens tillstånd att låna
300.000 kr. till vatten- och av-
loppsanläggningar i Kinnarp
och Slutarp.

Slutarp A: östen Karl6n, Inge-
mar Lundahl, Lasse Pettersson, K.
Fiiipsson, Per-IJno Gustavsson,
Mats Ändersson, Kurt Karl6n, }{.
Andersson, Ingemar Ungh, Göte
Än'dersson, Bengt Hermansson.

Slutarp B: Sören Ågren, Börje
Karlsson, Ingvar Johansson, Bengt
Ks,rlsson, ftlgvar Johanseon, Stu-
re Hjelm, Bengt Stenkvist, Åke
Johansson, Åke Karl€n. Levi Gus-
tavsson, Kenrieth Gustavsson, Rolf
$yenssön, Rolf Karl6n.

KIF

FOTBOLI,SSPEX PÅ
KINNEMO ONSDAG

F otboll av.det skämtsamma sla-
get blir det På onsdag kl. 19'30 På
kittt emo i KinnarP. Damlaget mö-
ter gubblaget, och lagen får föl-
iandä sammansättning:

Damlaget: Gun-Britt Wester-
bere- Rismor Johansson, Siv Blom'
gri[d cäorssson, Monica Johans-
son.- Lisbeth Oskarsson, Birgitta
Oskarsson, Margareta Johansson,
ilIarianne iohansson, ElsY Änders-
son. Margaretha Johansson'

Gubbfalet: Gottfrid Brodd, John
Karlsson,*Olle Ändersson, Harald
c, oclrl- Hialmar Nielsen, Lennart
.tot''nsåon.- Hetge Grahn. Ejnar
E' oad, Sigurd- Andersson, Affie

San<tahl, Karl öman. rek-60.

t6[8'60'
HÄLLNKIS-SLUTARP 5_T
Slutaro hade inte en chans i

returen -mot Hällekis, som På
Iörda.gen vann med hela 5-1
efter 3-1 i halvtid. SIutarP sPe-
lade visseriigen ganska bra, men
Hällekis var bättre och bästa
prestationen gjorde centerdebute-
rande Tore Persson.

Slutar"ps vänsterhalv Mats' An.
dersson får god,känt betyg, iik-
som Bengt llerrnansson, som sva-
rade för gäster"na mål vicl ställ-
ningen 3-0 minuterna före paus.

Hällekis >strutar> gjordes av
hi. Lennart Anderssön 2, Tore
?ersson, Esse Sanfridsson och
Kurt !'orss ett vardera.

Domare var Olle. Zetterman,
Axvall, inför en liten publik.

H.

Kinnetse:dsbo trea
t4r-ut . i NT O'bihiioling
Skaraborgs NTo-clistrikt ha-

de till i söndags inbjudit sina
medlemmar till en Premiärtäv-
iing i bilorientering med start
och mål förlagda till F orsviks
Idrottsplats mecl I'orsviks
NTO-förening som arrangör.
Premiärtävlingen gynnades av
ett strålande väder, och de 19

deltagarna var belåLna med den
trevliga banan, som gick genom
de vackra' Tivedenskogama
med bl. a. utsikter över en
glittrande Unden, den trollska
Trehörningssjö vid ösjönäs och
Vättern. Banan, som mätte 6
mil, hade lagts av Rune Lars-
son, Forsvik. l'örutom oriente-
ringen var det olika trafikProv
inlaeda under banan.

Resultat: 1) Lage Larsson,
Forsvik, 18 pr., 2) HenrY Karls-
son, Forsvik, 18 pr., 3) Sven
Andersson, Kinnarp 20 Pr.

FrötrciErd
Läsningen vid Frökinds folk-

skolor börjar lördagen den 20
aug. 1960 kl. 8.40.

Första, läsdagen avslutas kl.
10.30.

Rektor.



Något oväntat kom kanske Kinnarps seger i lörtlagens derby
på Enevi i Blidsberg, där siffrorna kom att lyda på 3-2 ttll Kinn-
årp, som dämred vunnit Lrå<ln uppgörelserna mot Trädet i <Ienna

serie.

Nåista gång var det Trädet sorn I r.'i. Gösta Andersson släpptes frarrr

Äter Kir:narpvist mot Trädeti
Två straffar avgiorde matchen j

F örsta hyresfastigheten
byggs i Kinnaipskryssel

Det första hyreshnset i Klnnarp går mot fultbordan.

Det första hyreshuset i Frökinds kommun uppföres för
närvarande i Kinnarp. Det är stiftelsen Frökinds hyresbo-
städer, som 'oygger en fastigiret vid vägl<rysset i centrum
av samhället, dår aktiviteien på byggfronten för övrigt
blivit allt livligare under de senare åren. os/g:6g,.

ifick straff för liknande förseelseloch med ett bra skott gav Kinn-
l men Göran Noldqvist, som var exe- | arp segern.
I kutor slog bollea rakt på målvak- | Kinnarp hade sin största till-
I ten och därmed gick chansen for- { Bånel i det kärrpande försvaret,
I lorad att återta ledningen. Kinn- I där hahrba,ckstrion Flemming
I arps-laget öpp.nade matchen I Torsteirsson - Bo Johansson -snabbt och hem;rna-försvaret som I Iti Seidler framstod som de främs-
sl61'y:de med en bakåtpassning gav I ta. Den chanstagande kedjan hacle
cr. K. G. Johansson tillfälle att I i K. G. Johansson en p;od spela.r'e,
göra matchens första mål redan I viiken jämte vänstervingen Gösta
efter två minuters spel. Några mi- | Andersson - {-Ino Fri.sk svarade

I nutår senare var det klart för ut: I för de flesta farligheterna.
I jämn'ing och def var Lars-Åke I Som nännts var Trädets förvar

-_-. Jsom helhet betral<tat ganska

- = - -- iosäJ<ert. Eftig.'-n,{artinsson och Leif
Z'rlg'b5. I lJergman rrr.ilade dock sin klass och

Tirlan-sturarp 2-o 
I :'""å,*'*'..:;:"":åi3" Hä:":iä"i

Stutalp fick ]ämna ifrån sig l 
att få,ut något av sitt spel första

anclraptatsen i Norra västgöta- | :31',1.:1""' ^f ni::,i::k1'"':? ""-1iauuravldLrs' 
I att finna på högersidan, där Lars-

serien till Tidan, som på hemma- | Aku St.ö- sva,iade för fina upp-
plan vann rned 2-0, haivtid 1-0" I dragningar. Göran Nordctvist kan
MåIen giordes av cf. Stig Bengts- 

| 
också bokas för en hvgcrlig insats

I men den mi.ssade straffen dra,rson och hy. Toirro Vidolainen.
Mv. Sten Karrön i Srutarp '.u- ll;; tilt5,it,3f,d;':ä,å:l; '"'"

dade sitt lag från ett större neder- ' Geson.
lag och i övrigt var halvbackarna
P. U, GusLafsson och K. FiliPSSon

för'sverets bästa. I kedjan märk- t, 
'flJ,

veteranen Rune Karlqvist och i l--.
kedjan spelad",,i. o'"i,i"' älu- l:?:^ 

t^l,tlu*:l:1,j-"?i^-":l::"
ping och en mopedist från trak-

försvarets basra. r r(eolan marK- | _ä). V:irclslöshet i trafill
tes mest vänstervingen ftolr | 'Via en krock på Ulriee-
svcnsson och Bengt "":::ltt^1i In"åärn"i." vid Kinnarp. .u,n' 

ITidans starke man var,"n 1"1 lr'att" 
"n 

lulimorgon förra årr:t

:*n-*[ru; IHUHiay**{*$1

Fastigheten kommer att rym-
ma tolv lägenheter, fördelade
på en-, två- och trerumma,re,
såmt en affärsiokal, den sena-
re uthyrd till handlanden Gun-
lnar Wilgotsson, som därmed
I ttyttar in i nya lokaler.

Arbetet på byggnaden har
nu kommit så långt att ytter-
väggarna skall börja pntsas,
och inom två ä tre månader år
hela byggnaden färdigställd.
Hälften av lägenheterna är
nämligen utlovade till den 1 nc-
vernber och andra hälften till
den 1 december.

De flesta hyresgästerna är
Kinnarpsbor, men några ny'in-
flyttade kommer även tilt fas-
tigheten. Fastigheten f)4ier ei.t
länge aktuellt behov i det väx-
ancle samhället - alltmera e'tt
kommuncentrum - och redan
vid undersökningat,na för ati
över huvud utröna intresset för

ett hyreshus anrnä,lde sig nil-
ton iägenhetssökande. Så någ-
ra svårigheter att f:i uthyrt har
det inte varit.

Nytt Kinnarpsföretag
Även en ny industrilokal har

tiikommit i Kinnarp under som-
maren. Det är det nya väveri-
förctaget AR Rany, som inorn
några dagar flyttar ih i en n1'-
uppförd fabrikslokal invid sto-
ra vägen genom samhället,.
Byggnaden har uppförts av di-
rektör lvar Gustafsson och tiil-
sammans med brodern Göran
kcmmer han att driva det ny-a
väveriet. Lokaler4a omfattar
300 kvm. och i näsl"a vecka
böriar man att flytta in väv-
stolarna 

- nio till att börja
med. Vid full drift räknar man
mec{ fyra anställda. Tillverk-
ningen blir nylon- och chal-
meuse-vävar.Frökind

Skolmatsedeln

som å sin sida inte heller hade
iakttagit tillbörlig vaksamhet. i

Rätten dömde skåpbilens föra- 
|re till 15 dagsböter ä 15 kr. 
I

och mopedisten till 15 ä 3 kr. i

Valmöte
anordnas i N. T. O.-lokalen
Kinnarp onsdagen ilen 3I- aug.
kr. 20.00.

Föreclrag av riksdagsman Ha-
ralcl Pettersson, Kvänum.

Kaffeservering. UnderhålI-
ningsprogram. Alla välkomna,

['rökintls Cp.-organisationor.

z>/t-60.

29 aug.-3
Måndag:

lingon.
Tisdag:

tomat.
Onsdag: grönsakSsoppa, ost-

smörgås.
Torsdag: korv, Potatismos,

gurka.
Fredag: kokt fish, Potatis.
Lördag: risgrYnsPudding'

lingon.

sept.
potatisbullar, korv,

köttfärssås, Potatis,

STUTARP
POJKAR, OCH FLICKOB! Söndagsskotan börjar nu på söndag kt. 10

lllissionsf örsamlingen.

Fotboll
Hästar

5-10 år köpes omgående.
Ring Kinnarp 5.

å Kinnemo

söndagen den 2818 kl. 14.30

HÄLLEKIS IF-
KINNARPS IFBertil Andersson.



Fullmäktige hade vid förra lanlägges genom hela Kinnarps
sammanträdet fattat beslut om lsamhälle samt på den del av
ansiutningsavgifter till vatten- I gamla landsvägen i Slutarps
och avloppsaniäggningen. Detta I sarnhälle sonl ännu saknar
beslut hade nu från två håI1 | gångbanor.

Frökindsfullmäktige biföll
besvären om va-avgifterqq
Frökinds kommunalfuilmäktiee har hå,]lit sammanträde. --'

Beslut fattades om att till länss'iyreisen inäa med en fram-
ställning om röstsammanräkning för utseende av ny ledamot
efter avlidne Ragnar Johansson.

överklagats hos länsstyrelsen. 
I

Kommunalnämnden hade beslu- I Vatten och avlopp
tat att föreslå fullrnähtige att I Furmäktige biföll förslaget.
icke bestrida besvären och efter I Arbetsstvrelsen för vatten

nalförbund för polisviisendet.j kostnadsberäknad till b.b00 kr.
Fullmäktige beslutade i enlig- lO"ttu blev äveu fullmäktises

röster för och elva moi kom- 
I för vatten och avloppsanlägg_

munalnämndens förslag att I nirigen rnåtte utföras och full-
hemställa att länsstvrelsen icke I mat tice beslutade i enlighet
måtte bestrida besvären. lmeil iramställninsen. Telever-

Ett förslag från länsstyrelsen I het hade anhållit om att få ar-

nande av avtal med Skövde stad | 161is och att underhandla med
och Frökinds kommun beträf- | televerket samt underteckna ve-

om överflyttning av en fastig- ] rendera ett område oå 100 kvm.
het i Luttra tiil Slöta soeken i lav vattenverkstomtä i Kinnarp
Vartofta kommun bifölls. Skol- | för uppförancle av automatisk
styrelsens förslag ang. godkän- | telestation, Framstäliningen bi_

en längle och gansha livlig cle- i och avlopp föreslog att projek-
batt och slutligen votering he- j tering or:h hostnadsberäkning
slutade fullmäktige med toh' I för utförandet arr sista etappen

Fdrslag förelåg om att F"ö- l;;;;J;*mar hade brardstvret-
kinds kom'mun tillsammans med 

I sen föreslagit anläggandei av
Habo, Mullsjö och ' Vartofta | .r, brandreservoar rvmmande
kommuner skulle bilda komryu- 

] .lO lotrn. i Axtorp, i<inneved,

fande kostnader för elever från I clerbörliea. handlingar utsågs
kommunen, vilka unclervisas i lrr**åäånmndens ordf. Elof
stadens yrkesskola, bifölls. F'ör- lp.6n. Siutarp. och kommunal-
slag från skolstyrelsen om för- 

| t".uO" Hiiding Våring, Kinnarp.
säljning av Slutarps och Ross- l

backens skolor bifölls äveri och I Sotningstaxan höjd
det beslöts att försäIjningen I En framställning ang. höj_
skulle ske genom anbudsförfa- 

| ning av procentueila tilrägget
rande. 

I på iotningstaxan från nuvaran-
de 55 tiil 75 proc. bifölis. Beträf-

Kommunalförbund 
I tanae ett tili brandstyrelsen re_

biltlas 
I mitterat ärende angående

het mecl förslaget och förelig- 
| beslut. Beträffande branclstyrel-

gande förslag till förbundsord- | sens förslae om viss utgräv'ing
uing godkändes. l]ä-;Cä'ntns uv dammlueka i

Lokaliseringsnämnden trad-e 
] en Uact"i iinto"p, Börstig,

föreslagit att. kommunalfull- lställde sis f*llmäktise tveksam-
mäktige måtte besluta ingå tiII
länsstyrelsen med hemställan
om att åtgärder vidtages för
förbättring av allmänr.'.a lands-
vägen Börstig-Brisrnene---
Kinnarp, iikaså att gåirgbanor

Frökinql

förslag om viss utgrävning
ng av dammlueka i
Vintorpj Börstig,

ma om huruvida en sådan an-
ordning verkligen kunde vara
fullt effektiv och det besluta-
des att på nytt remittera frå-
gan till brandstyrelsen för ut-
rednins av kostnaderna samt
möjligheterna tiil erhållande av
statsbidrag för anläggning av
en branrlreservoar även på den-
na plats.

Till roteombud efter framlid-
ne Ragnar Johansson för Kin-
neveds socken utsågs kommu-
nalkassör Hilding Våring, Kinn-
arp.

Skolstyrelsens ordf. lämnacle
clrrflisen en ingående reiloAörel_,
se för vissa statsbidragsfrågor, 

I

vilka aktuaiiserats i samband j

med centralskolans tillbYggnad.

IKinnarps missionshus.
I Evangelisterna Gösta Luthers-
I son och tr'olke Johansson, som Iör
I närvarande leder en tältmötesse-
lrie i Åsarp, medver'kar vicl ett
levangelisl(t möte i Kinnarps mis-
sionshus på fredag kl. 19.30.

Fotboll
Tångavallen, Slutarp

Iördagen den 27 aug. kl. 16.30

Norra Västgötaserien:

T{iR,EBODA IK_
SLUTARPS IF

a
Reservlagsserien :

söndagen den 28 aug. ki. 11.00

Grolanda lF-Slutarps IF
SIF

Hällekis tog
bslg-to,

båda

t -- - --- T'/v-tct.

I 
Kinnarps-Ingemar

lpå silverplats
i Götalandsgång

Dn fin frårngång noterade i
sönda,gs Kinnarps lovande gån!i-
Junior Ingemar Claesson. som
vid Götalandsmästerskapen i
Nybro placerade sig på silver-
plats på 10 km.
Claessons tid klockades tilI

49.34. Segraren Jan Ibert Håkans-
son, Karlskrona, fick 49.26,2. Trea
blev Max Sjöholm, Växjö, 50.18.

f seniorkiassens 20 km. segrade
Karl Elrik Larsson, Nybro, medan
5-milen gick till V. Ljunggren,
Värnamo.

mir7. 
Irunnarp 
i
I

Missionshusets söndagsskolal
anordnar utflykt till Sämsjö- j

borg för eleverna och deras för- I

äklra,r s<indagen den 4 sept. l

Samling vid missionshuset kl. i

11. Återkomst mellan kl. 16-12. i
Servering. Förältlrar och anrl- j

ra intress.erade ställer bilar till Iför{ogande. 
I

poängen i Kinnarp
I mötet rneil serieledarna blev

Kinna.rp utan poäng, fastän
stora möjligheter förelåg efter
spelfördolning och målchanser
att virrne ma.tchen. Gåsternas
lagledare gav ett snabbt jakan-
ds svar nå frågan om han ansåg
Kinnarp .va.ra värd en delad
pott, även om ingen orättvisa
fanns i att gästerna hade turen
denna dag.
Efter tre min. spel tog Kinnarp

ledningen genom Gösta Andersson
och gästerns" hade strax efter en
god möjlighet, men sköt utanför.
I 15:e min. sköt Gösta Änderson
över och i 20:e Rune Arvidsson i
högra stolprotenu.'Men "1gäaterna
kom . minuten efter oc! gjorde.
1*1 genom hy. Sture Andersson
och 4 min. senare tog de ledningen
genom vi. Kurt Forss. Samme man
ökade ledningen till 3-1 i 41:a
min. Vy. Uno Frisk hade ett rejält
skott. som målv. iäddade och
Rune Arvidsson hade en jätte-
chans från nära hå11, i sista min.
av första halvlek, men sköt över.

I andra halvlekens 8:e min. kom
tr'risk med sitt specialdriv, men
sköt strax utanför bortre målstol-
pen och Gösta Andersson va.r' nära
att reducerå i 23 min. Efter 32
min. spel a.v andra halvlek, fel-
bedömde gästernas målvakt en
boll och ställningen var 3-2 till
tIällekis som Kinnarp ej kunde
ändra på de återstående 13 min.
trofs stort övertag i spel.

Gästerna hade ett jämnt och
bra låg med sin farligaste i väns-
terinner Kurt Forss som vär en
fin speluppiäggare oeh även av-
slutningman. f hemmalaget kan
knappast någon sättas före den
andra, då alla gjorde hyggligt
ifrån sig, med undantag av att
gästernas farligåste man var för
dåligt bevakad i första halvlek.

Hörnornns antal var 5-4 till
gästerna. Kinnarp blev ådömda 15
frisnarkar mot gästernas 19.

Bra domare var Sven-Erik An.
derson, Skävde, och publiken upp-
gick till 245 personer FL

KINN ARP
Evangelisterna Gösta Luthers-
son och Folko Johansson med-
verkar vid mötet i missions-
huset freilag kl. 19.30.

Alla välkomna! 7f{g.5g,

Fnöhind
Blanketter för ansökan om

bidrag till enskilda utfartsvägar
kan rekvireras Kommunalexpe-
ditionen, Kinnarp, tel. Kinnarp
53. Blanketterna skall noggrant
ifyllda vara inkomna senast den
17 sept.

Frökinds Kommunalnämnd.

Älghanan
Axtorp, Kinneved, hålles öppen
för tränings- och märkesskjut-
ningar lördagarna den 27/8,8/g
och !7/9 kl. 14-77 och sönda-
garna den 28/8, 4/9 och 1119 kt.
13-17. Följande ävlingar an-
ordnas: Lilla kretsen (Brisme-
ne, Kinneveds och Jäla jakt-
vårdsföreningar) den 10/9 kt.
14, Vilske-Frökindskretsen den
24/g kl. 13 samt tävling orir in-
dividuella priser den 2/10.

Välkomna aft träna upp
skjutskickligheten före älgjak-

Styrelsen för Jäla:Kinneveds
älgbana.


